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Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά πεηξακαηηθά ηε ζρέζε ηεο ηειεηνκαλίαο κε ηελ
ηηκσξία. χκθσλα κε ην DSM V ε ηειεηνκαλία ζεσξείηαη έλαο πνιπδηάζηαηνο ηχπνο
πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ αξηζκφ απφ ςπρνινγηθέο, δηαπξνζσπηθέο θαη
ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ επίδνζε δπζθνιίεο. Γε απνηειεί πξσηνγελήο δηαηαξαρή απφ
κφλε ηεο, αιιά κπνξεί λα είλαη έλδεημε ηεο Φπραλαγθαζηηθήο Γηαηαξαρήο. Χο
ηειεηνκαλείο πεξηγξάθνληαη ηα άηνκα πνπ ζέηνπλ πςεινχο θαη κε εχθνια
επηηεχμηκνπο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ κέζσ ηνπ
απμεκέλνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ παξνχζα έξεπλα φκσο, εληαγκέλε ζηα
πιαίζηα ηεο Πεηξακαηηθήο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο, ππνζέηεη πσο ηα εξεζίζκαηα
πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ επαλαιακβαλφκελν έιεγρν απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ζήκαηα αζθάιεηαο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε πιαίζηα ζηα νπνία ηηκσξνχληαη νη
ιαλζαζκέλεο-κε ηέιεηεο απαληήζεηο θαη φρη κηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ ηειεηνκαλψλ.
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο ζρεδηάζηεθαλ δχν πεηξάκαηα, ηα
νπνία απνηεινχληαη απφ κηα δνθηκαζηηθή, κηα βαζηθή θαη κηα πεηξακαηηθή θάζε.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιάκβαλε
θιίκαθεο ηειεηνκαλίαο, ςπραλαγθαζκνχ, παξνξκεηηζκνχ, ηαχηηζεο ζθέςεο-πξάμεο
θαη ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο. ην πξψην πείξακα πξηλ απφ θάζε δνθηκαζία
παξνπζηάδνληαλ ζηελ νζφλε ην θείκελν «Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν
ENTER», ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαλ έλα αληηθείκελν, ην νπνίν κπνξνχζαλ λα
κειεηήζνπλ γηα φζν ήζειαλ, παηψληαο ην πιήθηξν SPACE παξνπζηάδνληαλ
απηφκαηα έλαο ζηαπξφο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηέινο εκθαλίδνληαλ έλα
δεχηεξν αληηθείκελν, ην νπνίν πάιη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ γην φζν
επηζπκνχζαλ θαη ζηφρνο ήηαλ λα απνθαζίζνπλ αλ ην πξψην θαη ην δεχηεξν
αληηθείκελν ήηαλ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. ηε δνθηκαζηηθή θαη ηε βαζηθή
θάζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαλ απιψο γηα ηελ νξζφηεηα ή κε ηεο απάληεζήο
ηνπο, ελψ ζηελ πεηξακαηηθή θάζε νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ηηκσξνχληαλ κε ηελ
κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θαη κε έλα δπλαηφ ήρν.
Σν δεχηεξν πείξακα ήηαλ ίδην κε ην πξψην κε ηε δηαθνξά πσο ζηελ
πεηξακαηηθή θάζε ην δεχηεξν αληηθείκελν παξνπζηάδνληαλ γηα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη ε κε απάληεζε εληφο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο ζεσξνχληαλ επίζεο ιάζνο
θαη ηηκσξνχληαλ κε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θαη κε έλα δπλαηφ ήρν.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ πεηξάκαηνο έδεημαλ πσο ν ρξφλνο απάληεζεο
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειφηεξα επίπεδα ηειεηνκαλίαο απμήζεθε απφ ηε βαζηθή
ζηελ πεηξακαηηθή θάζε ηφζν φζσλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο εηνηκφηεηαο φζν θαη ηνλ
έιεγρν ησλ δχν αληηθεηκέλσλ. Αληίζεηα, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφηεξα
επίπεδα ηειεηνκαλίαο ν ρξφλνο απάληεζεο κεηψζεθε απφ ηε βαζηθή ζηελ πεηξακαηηθή
θάζε. Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε πσο ηα εξεζίζκαηα ηνπ
απμεκέλνπ ειέγρνπ ησλ ηειεηνκαλψλ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο ζήκαηα
αζθάιεηαο ζε πιαίζηα φπνπ νη ιαλζαζκέλεο-κε ηέιεηεο απαληήζεηο ηηκσξνχληαη.
ην δεχηεξν πείξακα ν ρξφλνο απάληεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε
πςειφηεξα επίπεδα ηειεηνκαλίαο απμήζεθε απφ ηε βαζηθή ζηελ πεηξακαηηθή θάζε,
ηφζν φζσλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο εηνηκφηεηαο φζν θαη ην ρξφλν παξαηήξεζεο ηνπ
πξψηνπ αληηθεηκέλνπ. Αληίζεηα, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειφηεξα επίπεδα
ηειεηνκαλίαο ν ρξφλνο παξαηήξεζεο ηνπ πξψηνπ αληηθεηκέλνπ κεηψζεθε. Σν
ζεκαληηθφηεξν φκσο απνηέιεζκα ήηαλ φηη αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο κε πςειά επίπεδα
ηειεηνκαλίαο ζηακάηεζαλ λα ειέγρνπλ ην δεχηεξν αληηθείκελν ζηελ πεηξακαηηθή
θάζε, φπνπ δειαδή ν έιεγρνο ηηκσξνχληαλ. Σν γεγνλφο πσο νη ζπκκεηέρνληεο κε
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πςειά επίπεδα ηειεηνκαλίαο ζηελ πεηξακαηηθή θάζε έηεηλαλ λα ειέγρνπλ φηαλ ν
έιεγρνο δελ ηηκσξνχληαλ(έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ εηνηκφηεηαο ηνπ θαη παξαηήξεζε ηνπ
πξψηνπ αληηθεηκέλνπ) θαη λα κελ ειέγρνπλ φηαλ ηηκσξείηαη(παξαηήξεζε ηνπ
δεχηεξνπ αληηθεηκέλνπ) δείρλεη μεθάζαξα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξεζηζκάησλ πνπ
παξάγνληαη απφ ηνλ έιεγρν σο ζήκαηα αζθάιεηαο.
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζχκθσλα κε ηε γεληθφηεξε άπνςε
ησλ πεξηζζφηεξσλ αλαιπηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο πσο ζπκπεξηθνξέο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ςπρνπαζνινγηθέο, φπσο ε ηειεηνκαλία, δελ ππαθνχλ ζε
μερσξηζηέο αξρέο νχηε απνηεινχλ αλεμάξηεηεο νληφηεηεο πνπ νξίδνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά, αιιά απνηεινχλ ην θπζηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αηφκνπ.
Όπσο θαίλεηαη νη ηειεηνκαλείο είλαη άηνκα κε επαηζζεζία ζηελ ηηκσξία, ηελ νπνία
πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ κε θάζε ηξφπν, θαη ν έιεγρνο είλαη έλαο απφ απηνχο. Όηαλ
φκσο θαη ν έιεγρνο ηηκσξείηαη, ηα άηνκα απηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηνλ κεηψζνπλ,
γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο βαζηθφ κέιεκα ησλ ηειεηνκαλψλ είλαη νπζηαζηηθά ε
απνθπγή ηεο ηηκσξίαο θαη φρη απαξαίηεηα ν έιεγρνο.
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Δηζαγσγή
Δηζαγσγή ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε
Αλέθαζελ ηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ επνρψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο
γνήηεπε ε αλαθάιπςε ησλ αηηίσλ πνπ βξίζθνληαλ πίζσ απφ θάζε δξάζε. Άιινηε ε
ζπκπεξηθνξά απνδίδνληαλ ζε έλα Θεφ ή ζε κηα αλψηεξε χπαξμε πνπ θαζφξηδε ηηο
πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ θαη άιινηε ν «Θεφο» ηνπνζεηνχληαλ ζην ίδην ην άηνκν κε ηε
κνξθή ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ νη νπνίεο επηζηεκνληθά πιένλ
κπνξνχζαλ λα αηηηνινγνχλ θαη λα θαζνδεγνχλ θάζε πξάμε. Ζ ηδέα φηη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ειέγρεηαη απφ ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα, ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ή ηνπ εζσηεξηθνχ εαπηνχ απνηειεί θνηλφ γλψξηζκα θάζε ζεσξίαο
πξνζσπηθφηεηαο. Δμαίξεζε απνηειεί ε πξνζέγγηζε πνπ έγηλε γλσζηή σο ζεκειηψδεο
ζπκπεξηθνξηζκφο(radical behaviorism) ή ζεσξία ζπκπεξηθνξάο.
Πξάγκαηη, ε ηδέα φηη νη δξάζεηο θαη νη αληηδξάζεηο καο πξνέξρνληαη απφ ην
ραξαθηήξα, ηελ πξνζσπηθφηεηα ή ηνλ εζσηεξηθφ εαπηφ καο είλαη ηφζν ζπλεζηζκέλε
πνπ εθιακβάλεηαη σο απηνλφεηε ή δεδνκέλε, θαη φρη σο ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
αλαθνξηθά κε ηε δηαπίζησζε ησλ αηηηψλ ησλ πξάμεσλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ
ζπλαηζζεκάησλ καο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα σζηφζν απηή ε ηδέα είλαη κηα
πξνυπφζεζε θαη ζχκθσλα κε ην ζεκειηψδε ζπκπεξηθνξηζκφ, είλαη κηα πξνυπφζεζε
πνπ εκπνδίδεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά καο θαη φζα
ζπκβαίλνπλ ζηε δσή καο. Απηή ε ζχιιεςε εκπνδίδεη ηελ πξαγκαηηθή απηνγλσζία
καο, δηφηη, φζν πεξηζζφηεξν πηζηεχνπκε φηη νη πξάμεηο, νη ζθέςεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά καο πξνέξρνληαη απφ κέζα καο, ηφζν ιηγφηεξν πξνζέρνπκε ηηο
ζπλζήθεο κέζα απφ ηηο νπνίεο δξνχκε θαη αληηδξνχκε. Καη αλ δελ μέξνπκε ηε ζρέζε
κεηαμχ αθελφο ησλ πξάμεσλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο θαη
αθεηέξνπ ησλ πξαγκάησλ πνπ καο έρνπλ ζπκβεί θαη εμαθνινπζνχλ λα καο
ζπκβαίλνπλ, ηφηε ζπλαληάκε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αιιαγή
ηνπ νηθείνπ ηφπνπ δξάζεο ή αληίδξαζεο καο ζα ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ καο.
Ζ ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο ζπληζηά θαηά βάζνο κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε
γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ ησλ πξάμεσλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπ αλζξψπνπ. Έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε θηινζνθία ηνπ πξαγκαηηζκνχ ηνπ ςπρνιφγνπ
William James (1842-1910) θαη ηνπ θίινπ ηνπ θπζηθνχ Ernst Mach(1838-1916).
Καηά ηελ άπνςε ησλ πξαγκαηηζηψλ, ε αμία κηαο ζχιιεςεο ηαπηίδεηαη κε ηελ
σθειηκφηεηά ηεο, δειαδή κε ηα πξάγκαηα πνπ καο βνεζά λα θάλνπκε.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ παξαπάλσ ζπιινγηζκνχ αο
ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα παξάδεηγκα: Έλαο καζεηήο ελψ ηελ επφκελε εκέξα έρεη έλα
ζεκαληηθφ δηαγψληζκα ζην ζρνιείν εθείλνο πξνηηκά λα βγεη βφιηα κε ηνπο θίινπο
ηνπ αληί λα δηαβάζεη κε απνηέιεζκα ε κεηέξα ηνπ λα ηνλ θαηεγνξεί φηη είλαη
ηεκπέιεο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην εμήο: Ση ειέγρεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή; Ζ ζπλήζεο απάληεζε ζε ηέηνηα εξσηήκαηα δίλεηαη κε
αλαθνξά ζην ραξαθηήξα, ηελ πξνζσπηθφηεηα ή ηνλ εζσηεξηθφ εαπηφ ηνπ αηφκνπ,
φπσο αθξηβψο έθαλε ε κεηέξα ηνπ καζεηή(«είλαη ηεκπέιεο»). Σν πξαθηηθφ σζηφζν
κεηνλέθηεκα ηεο ζχιιεςεο φηη ε ειιηπήο κειέηε ηνπ καζεηή νθείιεηαη ζηελ ηεκπειηά
ηνπ είλαη φηη δε καο πιεξνθνξεί γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη ψζηε λα αιιάμεη απηή ε
ζπκπεξηθνξά θαη γηαηί ν καζεηήο κπνξεί λα είλαη «ηεκπέιεο» φζσλ αθνξά ην
δηάβαζκα θαη φρη φηαλ παίδεη κε ηελ παξέα ηνπ.
χκθσλα κε ην ζεκειηψδε ζπκπεξηθνξηζκφ, ν βαζηθφο ιφγνο πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε έλλνηεο φπσο πξνζσπηθφηεηα, ραξαθηήξαο ή εζσηεξηθφο εαπηφο γηα
λα εμεγήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά καο είλαη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη αηηίεο ησλ
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ζπκπεξηθνξψλ καο δελ είλαη πξνθαλείο. Ζ ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο ππνζηεξίδεη φηη
φηαλ νη ζπκπεξηθνξέο καο θαίλεηαη λα κελ έρνπλ αηηίεο, απηφ δελ ζπκβαίλεη επεηδή νη
αηηίεο βξίζθνληαη κέζα καο, αιιά επεηδή απηέο( νη αηηίεο) καο επεξέαδαλ ζην
παξειζφλ. χκθσλα κε ην ζεκειηψδε ζπκπεξηθνξηζκφ, νη πξάμεηο πνπ βιέπνπκε
ηψξα δελ είλαη απνηέιεζκα θάπνηνπ ζηηγκηαίνπ γεγνλφηνο, ςπρηθνχ ή πιηθνχ, αιιά
απφξξνηα κηαο ζπλερνχο, καθξνρξφληαο ηζηνξίαο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ
θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξίγπξν. Απιψο νη αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη
παξνχζεο ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη ε κεκνλσκέλε πξάμε, νχηε
πθίζηαληαη θάπνηα κεκνλσκέλε ζηηγκή.
Οη αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ζπκπεξηθνξάο θαη πεξηβάιινληνο
απνθαιχπηνληαη κφλν φηαλ κειεηψληαη γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεγαιχηεξα ηεο κηαο
ζηηγκήο. Αληί ινηπφλ λα εμεγήζνπκε γηαηί ν καζεηήο δε δηαβάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε
ζηηγκή θαη πξνηηκά λα βγεη κε ηνπο θίινπο ηνπ, είλαη πην ρξήζηκν λα ξσηήζνπκε γηαηί
ηείλεη λα δηαβάδεη θαη λα βγαίλεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα. Ζ ζεσξία ηεο
ζπκπεξηθνξάο ππνζηεξίδεη φηη εάλ αλαδεηνχκε ηηο αηηίεο ηηο αηηίεο ησλ αιιαγψλ ζηελ
πηζαλφηεηα, ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ επαλαιακβάλνληαη, αληί
ζην έλαπζκα θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ηφηε ζα θαηαιήμνπκε ζε κηα εξκελεία
κε κεγαιχηεξε πξαθηηθή αμία. Γηα ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο, ν ζπκπεξηθνξηζκφο βαζίδεηαη
ζηελ πεηξακαηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Η πεηξακαηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
O ζεκειηψδεο ζπκπεξηθνξηζκφο δελ ζπληζηά κηα επηζηήκε, αιιά κηα
θηινζνθία ηεο επηζηήκεο. Ο φξνο «ζπκπεξηθνξηζκφο» αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν
αληηιήςεσλ γηα ην αληηθείκελν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ αξρψλ ηεο. Ζ
επηζηήκε πνπ αλαδχεηαη απφ ηε θηινζνθία, δειαδή ην ζχλνιν ησλ
ζπζηεκαηνπνηεκέλσλ γλψζεσλ θαη κεζφδσλ έξεπλαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία
ηεο ζπκπεξηθνξάο, νλνκάδεηαη πεηξακαηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο(experimental
analysis).
H πεηξακαηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απνζθνπεί λα πεξηγξάςεη ηε
καθξνρξφληα αιιειεπίδξαζε αηφκνπ-πεξηβάιινληνο κε θαηαλνεηφ ηξφπν, δειαδή κε
πξνηάζεηο πνπ καο βνεζνχλ λα αληηιεθζνχκε ηα θνηλά αηηηψδε ζηνηρεία ζε
θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα έκνηαδαλ άζρεηεο κεηαμχ ηνπο.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεηξακαηηθήο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ην γεγνλφο πσο
βαζίδεηαη ζηε καθξνρξφληα αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ιίγσλ αηφκσλ, θαη φρη ζηελ
πιεζπζκηαθή ζηαηηζηηθή θαη ηε βξαρχβηα αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πεηξακαηηθψλ
νκάδσλ, ελψ νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαηλφκελα ηεο
ζπκπεξηθνξάο, αιιά φρη νη αηηίεο ηεο.
Ζ πεηξακαηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο έρεη θαηαδείμεη φηη ε πηζαλφηεηα
αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ κνηάδνπλ λα πξνέξρνληαη
απφ ηνλ εζσηεξηθφ καο εαπηφ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλέπεηεο παξφκνησλ δξάζεσλ ζε
παξφκνηεο ζπλζήθεο θαηά ην παξειζφλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη πξάμεηο καο
επαλαιακβάλνληαη πην ζπρλά ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ παξήγαγαλ ή επέθεξαλ.
Άιιεο θνξέο πάιη νη πξάμεηο καο επαλαιακβάλνληαη πην ζπρλά ιφγσ δξσκέλσλ πνπ
έρνπλ δηαθφςεη ή εμαιείςεη.
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Ο ρόλος των σημάτων ασφάλειας στην τελειομανία
Ο πξώηκνο ζπκπεξηθνξηζκόο ηνπ John B. Watson θαη ε ζεσξία ησλ
αληαλαθιαζηηθώλ
Απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ζεσξείηαη ν John B.
Watson(1878-1958). O Watson ήξζε ζε ξήμε κε ηεο θπξηαξρνχζεο απφςεηο ηεο
επνρήο ηνπ πνπ βαζίδνληαλ ζηελ ελδνζθφπεζε σο κέζνδν κειέηεο ηεο «εζσηεξηθήο
ζπλείδεζεο» αληηπξνηείλνληαο πσο ην κνλαδηθφ νπζηαζηηθφ αληηθείκελν κειέηεο ηεο
Φπρνινγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ απνξξίπηνληαο παξάιιεια
ηελ χπαξμε κε θπζηθψλ, λνεηηθψλ ζπλεηδεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ(«λνπο» ή «ςπρή»).
χκθσλα κε ηνλ Watson, ε ζπκπεξηθνξά έρεη θπζηθή πξνέιεπζε θαη φια ηα
είδε ζπκπεξηθνξάο είλαη κέξνο αληαλαθιαζηηθψλ, δειαδή, γηα θάζε κηθξφ ηκήκα ηεο
ζπκπεξηθνξάο, ν Watson πίζηεπε φηη ππάξρεη έλα πξνθιεηηθφ εξέζηζκα ην νπνίν
πξνεγείηαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηελ πξνθάιεζε. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, δελ
ππάξρνπλ δχν είδε ζπκπεξηθνξάο αιιά έλα, θαη ζθνπφο ηεο ςπρνινγίαο είλαη λα
δηαπηζηψζεη αληηθεηκεληθά ην εξέζηζκα πνπ απνηειεί ην αίηην ηεο θάζε πξάμεο καο.
Όηαλ αλαγλσξίδνπκε ην εξέζηζκα κηαο αληίδξαζεο, ππνζηήξηδε ν Watson, κπνξνχκε
λα ην ειέγμνπκε, δηφηη ε αληίδξαζε ζα αθνινπζήζεη ην εξέζηζκα φπσο ε κέξα
αθνινπζεί ηε λχρηα. Οη ςπρνιφγνη ηεο ζεσξίαο εξεζίζκαηνο-αληίδξαζεο πίζηεπαλ φηη
αθφκα θαη νη ζπκπεξηθνξέο ζηηο νπνίεο νη θπζηθέο αηηίεο δελ είλαη εκθαλείο
πξνθαινχληαη επίζεο απφ πξνεγνχκελα εξεζίζκαηα, αιιά πνιιά απφ απηά ηα
πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα είλαη κηθξά, ιεπηά θαη δχζθνια αληρλεχζηκα. Βέβαηα, ε
απφδνζε ηεο πξνέιεπζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο ζε θάπνην ζεσξεηηθφ «πξνθιεηηθφ
εξέζηζκα», πνπ δελ παξαηεξείηαη θαη δελ ππφθεηηαη ζε ρεηξηζκφ, δελ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο, εθφζνλ δελ πεξηγξάθεη ηα θπζηθά
γεγνλφηα πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά. Μηα πην εκπεξηζηαησκέλε εμήγεζε
πξνηάζεθε απφ ηνλ εκπλεπζηή ηνπ Θεκειηψδνπο πκπεξηθνξηζκνχ θαη ελφο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο αλαιπηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηνλ B.F. Skinner(1904-1990).
B. F. Skinner: Μηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο
Ζ ζεκαληηθφηεξε θξηηηθή ηεο ζεσξίαο εξεζίζκαηνο-αληίδξαζεο πξνέξρεηαη
απφ ηνλ Ακεξηθαλφ ςπρνιφγν B.F. Skinner, ν νπνίνο ππνζηήξημε επεξεαζκέλνο απφ
ηε θηινζνθία ηνπ πξαγκαηηζκνχ πσο ε κνλαδηθή σθέιηκε εξκελεία είλαη εθείλε πνπ
καο βνεζά λα πξνβιέςνπκε θαη λα ειέγμνπκε ηε ζπκπεξηθνξά, δειαδή κηα
πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο κεηαμχ κεηαβιεηφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη άιισλ
γλσζηψλ πξαγκάησλ, έηζη ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
ηνπ θαηλνκέλνπ. χκθσλα κε ην ζπκπεξηθνξηζκφ ηνπ Skinner ππάξρνπλ δπν είδε
ζπκπεξηθνξάο. Σν πξψην είδνο ζπκπεξηθνξάο ην νλφκαζε πξνθαινχκελε
ζπκπεξηθνξά ή αληηδξάζεηο θαη αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ, ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηνπ Pavlov, πξνθαινχληαη απφ πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνεγνχληαη ηεο
αληίδξαζεο. Σα εξεζίζκαηα απηά κπνξεί λα είλαη είηε αλεμάξηεηα πξνθιεηηθά,
δειαδή εξεζίζκαηα ησλ νπνίσλ ε πξνθιεηηθή ηνπο δχλακε δελ εμαξηάηαη απφ ηε
ζπζρέηηζε κε θάπνην άιιν πξνθιεηηθφ εξέζηζκα, είηε εμαξηεκέλα πξνθιεηηθά,
δειαδή εξεζίζκαηα ησλ νπνίσλ ε πξνθιεηηθή δχλακε εμαξηάηαη απφ ηε ζπζρέηηζή
ηνπο κε θάπνην άιιν πξνθιεηηθφ εξέζηζκα.
Ο Skinner φκσο ηζρπξίζηεθε πσο ππάξρεη θαη έλα δεχηεξν είδνο
ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία, ελψ θαζνξίδεηαη επίζεο απφ θπζηθά γεγνλφηα, δελ
πξνθαιείηαη απφ θάπνην πξνεγνχκελν εξέζηζκα. Απηφ ην είδνο ζπκπεξηθνξάο, ην
νπνίν ν Skinner νλφκαζε ζπληειεζηηθή ζπκπεξηθνξά, έρεη δηαθνξεηηθή αηηηνινγηθή
ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ είλαη αληηδξάζεηο θάπνηνπ εξεζίζκαηνο,
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Ο ρόλος των σημάτων ασφάλειας στην τελειομανία
αιιά δξάζεηο ή ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ρσξίο ηελ αηηηνινγηθή
δξαζηεξηφηεηα θάπνηνπ πξνθιεηηθνχ εξεζίζκαηνο. Παξφηη νη δξάζεηο επεξεάδνληαη
ζπρλά απφ πξνεγνχκελα εξεζίζκαηα, κπνξνχλ επίζεο λα ζπκβαίλνπλ ρσξίο κηα
ακέζσο πξνεγνχκελε αιιαγή ζην πεξηβάιινλ. Δλψ νη αληηδξάζεηο πάληα
αθνινπζνχλ ηα εξεζίζκαηα θαη πξνθαινχληαη απφ απηά, νη δξάζεηο άιινηε
αθνινπζνχλ θαη άιινηε δελ αθνινπζνχλ εξεζίζκαηα, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ
πξνθαινχληαη απφ απηά ή απφ νπνηδήπνηε άιιν, ακέζσο πξνεγνχκελν, θπζηθφ,
ςπρηθφ ή λνεηηθφ γεγνλφο ή ζπκβάλ. Με άιια ιφγηα, ελψ ε πξνθαινχκελε
ζπκπεξηθνξά αιιάδεη απφ εξεζίζκαηα(π.ρ. ε ηξνθή πξνθαιεί ηελ έθθξηζε ζάιηνπ), ε
ζπληειεζηηθή ζπκπεξηθνξά αιιάδεη ην πεξηβάιινλ, θαη έπεηηα ε πηζαλφηεηά ηεο
αιιάδεη απφ απηέο ηηο ζπλέπεηεο(π.ρ. ε δξάζε ελφο κηθξνχ παηδηνχ λα θσλάμεη ηε
κεηέξα ηνπ πνπ ιείπεη απφ ην ρψξν παξάγεη ηελ παξνπζία ηεο κεηέξαο). Πξέπεη φκσο
λα επηζεκαλζεί πσο ε επίδξαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπληειεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ
εκθαλίδεηαη ζε κηα κεκνλσκέλε δξάζε, αιιά ζηελ αιιαγή ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο
παξφκνησλ δξάζεσλ. Έηζη ε ζπλέπεηα ηεο δξάζεο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ λα θσλάμεη
πξνο ηε κεηέξα ηνπ αιιάδεη ηε ζπρλφηεηα ηεο κνξθήο δξάζεσλ ηνπ παηδηνχ λα
θσλάδεη πξνο άιια άηνκα, θαη νη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ δξάζεσλ αιιάδνπλ επίζεο ηε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο παξφκνησλ δξάζεσλ.
Ζ πξνθαινχκελε ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηεξενηππία, αθνχ έλα
ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα ζα πξνθαιέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε ε νπνία ζα έρεη
ειάρηζην έσο αλχπαξθην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο θάζε θνξά(φπσο ν ήρνο ζηα
πεηξάκαηα ηνπ Pavlov πξνθαινχζε κηα ζπγθεθξηκέλε έθθξηζε ζηέινπ ζην ζθχιν). Ζ
ζπληειεζηηθή ζπκπεξηθνξά σζηφζν, νξγαλψλεηαη ζε ιεηηνπξγηθέο-εξγαιεηαθέο
ηάμεηο, έλα ζχλνιν παξφκνησλ δξάζεσλ πνπ επηθέξνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ζην
πεξηβάιινλ.
Η έλλνηα ηεο ελίζρπζεο
ηε ζπληειεζηηθή ζπκπεξηθνξά ηα εξεζίζκαηα αθνινπζνχλ κηα δξάζε θαη
κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ηε ζπρλφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξάο. Όηαλ ην
εξέζηζκα αθνινπζεί κηα δξάζε θαη ηελ θάλεη λα ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα, νλνκάδνπκε
απηή ηε ζπλέπεηα εληζρπηηθφ εξέζηζκα ή απιψο εληζρπηή. Γηα λα πνχκε φηη έρεη ηε
ιεηηνπξγία ηεο ελίζρπζεο, έλα εξέζηζκα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά: α) πξέπεη λα παξάγεηαη απφ κηα δξάζε(δειαδή λα είλαη ζπλέπεηά
ηεο), θαη β) πξέπεη λα απμάλεη ηε ζπρλφηεηα ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ έρνπλ απηή ηε
ζπλέπεηα. Με άιια ιφγηα, ηα εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, νξίδνληαη απφ ηελ επίδξαζή
ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, θαη φρη απφ ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο ή ηελ επίδξαζε
πνπ αλακέλνπκε λα έρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, δελ ζα πεξηκέλακε φηη νη θσλέο ησλ
γνληψλ ή ησλ δαζθάισλ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο εληζρπηηθφ εξέζηζκα γηα ηελ
ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ. Δάλ φκσο νη γνλείο θαη νη δάζθαινη ηνπ
παηδηνχ ηνπ δίλνπλ πξνζνρή κφλν φηαλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, δελ απνθιείεηαη λα
αλαθαιχςνπλ πσο νη θσλέο ηνπο απμάλνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ αλεπηζχκεησλ δξάζεσλ
πνπ ηηο παξάγνπλ-ίζσο δειαδή αλαθαιχςνπλ φηη νη θσλέο ιεηηνπξγνχλ σο εληζρπηήο.
Ζ ζπληειεζηηθή ζπκπεξηθνξά αιιάδεη ηνλ θφζκν θαη κε ηε ζεηξά ηεο
κεηαβάιιεηαη απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο. Κάπνηεο δξάζεηο εληζρχνληαη φηαλ παξάγνπλ
έλα εξέζηζκα πνπ δηαθνξεηηθά δελ ππήξρε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνθαινχκε ην
εξέζηζκα απηφ ζεηηθά εληζρπηηθό(Δ+), ελψ θάπνηεο δξάζεηο ηεξκαηίδνπλ θάπνην
εξέζηζκα πνπ ήδε ππήξρε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνθαινχκε ην εξέζηζκα απηφ
αξλεηηθά εληζρπηηθό(Δ-). Όζσλ αθνξά ηελ ελίζρπζε, ελλνηνινγηθά ηα επίζεηα
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«ζεηηθή» θαη «αξλεηηθή» είλαη πνζνηηθά, κε άιια ιφγηα καο ιέλε εάλ κηα κνξθή
δξάζεο εληζρχεηαη επεηδή πξνζζέηεη ή επεηδή αθαηξεί ην εξέζηζκα.
Γηαηί ε εληζρπηηθή δύλακε ησλ εξεζηζκάησλ δελ απνηειεί ζηαζεξή ηδηόηεηα:
Πιαίζην ελίζρπζεο, εμαξηεκέλε ελίζρπζε θαη παξσζεηηθέο δηεξγαζίεο.
Ζ ζεηηθή θαη ε αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε ησλ εξεζηζκάησλ δελ απνηειεί
ζηαζεξή, κηα παζεηηθή ηδηφηεηα, αιιά κηα ηδηφηεηα πνπ δηαθνξνπνηείηαη θαη αιιάδεη
δπλακηθά απφ άηνκν ζε άηνκν, φζν θαη ζην ίδην ην άηνκν. Γε ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα εξέζηζκα κπνξεί λα έρεη ζεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε
έλα άηνκν θαη αξλεηηθή ζε θάπνην άιιν, ελ ζπληνκία σζηφζν αμίδεη λα αλαθεξζεί
πσο έλα εξέζηζκα κπνξεί λα απνθηήζεη ζεηηθή ή αξλεηηθή εληζρπηηθή δχλακε
αλάινγα κε ην αλ θαηά ηελ παξνπζία ηνπο εληζρχζεθε θάπνηα δξάζε. Γηα
παξάδεηγκα, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ζε έλα άηνκν ηνπ αξέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν
εζηηαηφξην είλαη πηζαλφηαηα γηαηί απνηέιεζε θαηά ην παξειζφλ ην πιαίζην ζην νπνίν
δνθίκαζε λφζηηκα γεχκαηα! To εζηηαηφξην ζηελ πεξίπησζε απηή απνηειεί ην πιαίζην
ελίζρπζεο(ΔD) ησλ δξάζεσλ πνπ εληζρχζεθαλ θαηά ηελ παξνπζία ηνπ, απνθηψληαο
θαη εθείλν κε ηε ζεηξά ηνπ εληζρπηηθή δχλακε, ε νπνία φκσο απνθηήζεθε εμαηηίαο ηεο
ρξνληθήο ζπζρέηηζεο ηνπ κε ηηο δξάζεηο νη νπνίεο επέθεξαλ ελίζρπζε. Όηαλ έλα
εξέζηζκα απνθηά εληζρπηηθή δχλακε ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο πιαηζίνπ κηαο
δξάζεο πνπ εληζρχζεθε ζεηηθά ή αξλεηηθά νλνκάδεηαη εμαξηεκέλα
ζεηηθό(ΔΔΔ+)/αξλεηηθό εξέζηζκα(ΔΔΔ-) ή εμαξηεκέλα ζεηηθόο/αξλεηηθόο
εληζρπηήο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε ε εληζρπηηθή δχλακε ησλ εξεζηζκάησλ δελ παξακέλεη
ζηαζεξή, αιιά κεηαβάιιεηαη. ηε γιψζζα ηεο πεηξακαηηθήο αλάιπζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο, νπνηνδήπνηε γεγνλφο απμάλεη ή κεηψλεη πξνζσξηλά ηελ ηθαλφηεηα
κηαο ζπλέπεηαο λα ιεηηνπξγεί σο εληζρπηηθφ εξέζηζκα νλνκάδεηαη παξσζεηηθή
δηαδηθαζία. Ο νξηζκφο ηεο παξσζεηηθήο δηαδηθαζίαο ππνδειψλεη πσο πξέπεη πάληα
λα ζπκβαίλνπλ θάπνηα άιια γεγνλφηα πξνηνχ νπνηνδήπνηε εξέζηζκα λα ιεηηνπξγήζεη
σο εληζρπηήο. Τπάξρνπλ δχν είδε παξσζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ: Οη ζεκειησηηθέο
δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζεκειηψλνπλ ή απμάλνπλ ηελ εληζρπηηθή δχλακε ελφο
εξεζίζκαηνο, θαη νη εθκεδεληζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο κεηψλνπλ ή κεδελίδνπλ
πξνζσξηλά ηελ εληζρπηηθή δχλακή ηνπ. Ζ πην γλσζηή εθκεδεληζηηθή δηαδηθαζία είλαη
ν θνξεζκφο ή εζηζκφο, δειαδή ε ζπλερήο παξνπζίαζε ελφο εληζρπηηθνχ
εξεζίζκαηνο(φηαλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε θάεη ήδε δχν πίαηα απφ ην αγαπεκέλν καο
θαγεηφ είλαη πηζαλφ λα κελ είλαη ην ίδην εληζρπηηθφ φζν πξηλ, δειαδή επήιζε
θνξεζκφο θαη ε εληζρπηηθή ηνπ δχλακε εθκεδελίζηεθε) θαη ε πην γλσζηή ζεκειησηηθή
δηαδηθαζία είλαη ε ζηέξεζε ηνπ εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο(φηαλ γηα παξάδεηγκα
έρνπκε λα θάκε κηα νιφθιεξε εκέξα αθφκα θαη έλα θαγεηφ πνπ δελ είλαη ζηηο
πξψηεο πξνηηκήζεηο καο κπνξεί λα γίλεη πην εληζρπηηθφ, ιφγσ ηεο ζηέξεζεο ηνπ
θαγεηνχ).
Δμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο, έθξεμε, επαγσγή θαη αλαβίσζε δξάζεσλ
Όπσο πξναλαθέξζεθε ε πηζαλφηεηα επαλάιεςεο κηαο ηάμεο δξάζεσλ
εμαξηάηαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα πνπ παξάγεη, έηζη εάλ ηα εξεζίζκαηα
απηά πνπ παξνπζηάδνληαη σο ζπλέπεηα κεησζνχλ ή ζηακαηήζνπλ ηφηε αληίζηνηρα θαη
ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηήο ηεο κνξθήο δξάζεο ζα κεησζεί ή ζα ζηακαηήζεη. Ζ
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε ελίζρπζε κηαο ηάμεο ζπληειεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο παχεη
νλνκάδεηαη εμάιεηςε ησλ εληζρπηηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ δξάζεσλ ή εμάιεηςε ηεο
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ελίζρπζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε ζπρλφηεηα ηεο έθθξαζεο παξαπφλσλ απφ έλα
άηνκν εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζνρή πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο άιινπο φηαλ θέξεηαη κε
απηφ ηνλ ηξφπν, ηφηε ε ζπρλφηεηα έθθξαζεο παξαπφλσλ ζα κεησζεί αλ νη άιινη
ζηακαηήζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο φηαλ απηφ ην άηνκν παξαπνληέηαη.
Πνιιέο θνξέο φκσο ε βξαρχρξνλε επίδξαζε ηεο εμάιεηςεο ησλ ζπλεπεηψλ
πξνθαιεί αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ηεο δξάζεο. Γειαδή, ακέζσο κφιηο ε δξάζε
ζηακαηήζεη πιένλ λα παξάγεη ην εληζρπηηθφ εξέζηζκα πνπ παξήγαγε πξνεγνπκέλσο,
ε ζπρλφηεηα ηεο πξφζθαηεο απνηειεζκαηηθήο κπνξεί λα απμεζεί απφηνκα. Απηή ε
απφηνκε αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα θαη ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο κνξθήο ησλ δξάζεσλ
πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά φηαλ νη δξάζεηο παχνπλ λα παξάγνπλ εληζρπηηθά εξεζίζκαηα
νλνκάδεηαη έθξεμε ησλ δξάζεσλ ιόγσ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο.
Δάλ θάπνηα απφ ηηο θαηλνχξηεο κνξθέο δξάζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
έθξεμε δξάζεσλ ιφγσ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο εληζρπζεί, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
αηφκνπ ζα δηακνξθσζεί αλάινγα. Δάλ φκσο ε εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο ζπλερίδεηαη,
ζα παξαηεξεζεί κεηαβαηηθή αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο δξάζεο απφ ηελ παχζε ηεο
ελίζρπζεο. χληνκα ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο δξάζεο ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη.
Δπίζεο ε εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο ησλ πξνεγνπκέλσο εληζρπκέλσλ κνξθψλ απμάλεη
ηε κεηαβιεηφηεηα ζηηο κνξθέο δξάζεηο. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη επαγσγή
δξάζεσλ ιόγσ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ην άηνκν ηνπ
παξαπάλσ παξαδείγκαηνο βιέπνληαο πσο νη άιινη δελ ηνπ δίλνπλ πξνζνρή φηαλ
παξαπνληέηαη είλαη πηζαλφ λα αξρίζεη λα παξαπνληέηαη φρη κφλν πην έληνλα αιιά θαη
κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξηλ επέιζεη ηειηθά ε κείσζε ζηε ζπρλφηεηα ησλ
παξαπφλσλ.
Έλα άιιν θαηλφκελν ζπγγελέο κε ηελ έθξεμε δξάζεσλ είλαη ε αλαβίσζε
δξάζεσλ. ηελ αλαβίσζε δξάζεσλ παξαηεξείηαη ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο
εκθάληζεο κίαο άιιεο ζπληειεζηηθήο ηάμεο, ε νπνία θαηά ην παξειζφλ επέθεξε ην
ζπγθεθξηκέλν εληζρπηή, αιιά ε ζπρλφηεηά εκθάληζήο ηεο κεηψζεθε ιφγσ εμάιεηςεο.
ην παξαπάλσ παξάδεηγκα θαη πάιη αλ θακία δξάζε δελ επηθέξεη ηελ εληζρπηηθή
πξνζνρή ησλ άιισλ ηφηε είλαη πηζαλφ λα αξρίζεη λα θιαίεη, κηα δξάζε δειαδή ε
νπνία θαηά ην παξειζφλ είρε εληζρπζεί.
Η ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε
Πνιιέο θνξέο ε ελίζρπζε κίαο ζπκπεξηθνξάο έξρεηαη κε θαζπζηέξεζε, ή ε
ζπκπεξηθνξά πνπ επηθέξεη ηελ ελίζρπζε ζπλππάξρεη ρξνληθά κε άιιεο ζπκπεξηθνξέο.
ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζεί κία αχμεζε ή κείσζε ηεο
ζπρλφηεηαο εκθάληζεο κίαο δξάζεο ιφγσ ηεο ρξνληθήο ζπλχπαξμήο ηεο κε ηνλ ζεηηθφ
ή αξλεηηθφ εληζρπηή κίαο άιιεο δξάζεο. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη
ζπκπησκαηηθή ελίζρπζε. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο πνπ πξνζπαζεί λα ράζεη βάξνο
θαη πίλεη πνιχ λεξφ, ελψ ηαπηφρξνλα αθνινπζεί θαη έλα πξφγξακκα ζσζηήο
δηαηξνθήο θαη άζθεζεο, ίζσο κεηά ην πέξαο κεξηθψλ κελψλ θαη ελψ έρεη ήδε ράζεη
βάξνο, ζπλερίδεη ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε λεξνχ θαζψο, ιφγσ ηεο ρξνληθήο
ζπζρέηηζεο ηεο ελίζρπζεο ηεο πνηνηηθήο δηαηξνθήο θαη άζθεζεο θαη ηεο απμεκέλεο
θαηαλάισζεο λεξνχ, ε ηειεπηαία εληζρχζεθε ζπκπησκαηηθά, παξφηη ε ζπγθεθξηκέλε
δξάζε δελ παξήγαγε ελίζρπζε.

Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ

10

Ο ρόλος των σημάτων ασφάλειας στην τελειομανία
Η ηηκσξία
ηηο θαζεκεξηλέο καο αιιειεπηδξάζεηο ν φξνο ηηκσξία αλαθέξεηαη ζηελ
εκπξφζεηε άζθεζε βίαο, εμαλαγθαζκνχ ή απεηιψλ, κε ζηφρν ην ζσθξνληζκφ ηνπ
αηφκνπ ή ηελ εθδίθεζε. ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο φκσο ν φξνο απηφο δελ έρεη
κηα ηέηνηα ελλνηνινγηθή ρξνηά∙ αληηζέησο αλαθέξεηαη ζε κηα δηεξγαζία ηεο
ζπκπεξηθνξάο ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ καθξνπξφζεζκε ζρέζε
ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο. Χο ηηκσξία νξίδεηαη ε ζρέζε ζπκπεξηθνξάοπεξηβάιινληνο, θαηά ηελ νπνία κία δξάζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξαγσγή ελφο
εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο αξλεηηθφο εληζρπηήο ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ελφο
εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεηηθφο εληζρπηήο. Ζ πξψηε πεξίπησζε νλνκάδεηαη
ζεηηθή ηηκσξία, ελψ ε δεχηεξε αξλεηηθή ηηκσξία. Έηζη, κία ειιηπήο κειέηε ελφο
καζεηή έρεη σο απνηέιεζκα έλαλ θαθφ βαζκφ (ζεηηθή ηηκσξία), ελψ ίζσο νδεγήζεη
θαη ζε επηπιένλ ηηκσξία απφ ηνπο γνλείο ηνπ κε κείσζε ηνπ ραξηδηιηθηνχ ή ησλ
εβδνκαδηαίσλ εμφδσλ ή ζηέξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ (αξλεηηθή ηηκσξία).
Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί φηη ε ηηκσξία απεπζχλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη
φρη ζην ίδην ην άηνκν. Ζ ζπκπεξηθνξά ηηκσξείηαη απφ ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Μία βφιηα
ζηε βξνρή ρσξίο νκπξέια ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ηηκσξεηηθή επαθή κε ην λεξφ
(ζεηηθή ηηκσξία), θαη έλα «ιαλζαζκέλν πνληάξηζκα» ζην θαδίλν ζα έρεη σο
επαθφινπζν ηελ απψιεηα ρξεκάησλ (αξλεηηθή ηηκσξία).
Πνιιέο θνξέο ην απνηέιεζκα ηεο ηηκσξίαο είλαη ε πξνζσξηλή κείσζε ηεο
ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο δξάζεο πνπ παξήγαγε κηα αξλεηηθή ελίζρπζε ή ηεξκάηηδε
κηα ζεηηθή. Δάλ ε ηηκσξία είλαη αξθεηά έληνλε, ηφηε ππάξρεη ην ελδερφκελν λα
εμαιείςεη ηειείσο ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ δξάζεσλ. Αλ φκσο δελ ζπκβαίλεη
απηφ θαη ε ζπκπεξηθνξά ζπλερίδεη λα παξάγεη έληνλε ελίζρπζε(γηα παξάδεηγκα, φηαλ
θάπνηνο ζπλερίδεη λα θαπλίδεη παξά ηηο απεηιέο γηα ηελ πγεία ηνπ), ηφηε είλαη
πξνθαλέο φηη ε επηξξνή ηεο ηηκσξίαο κπνξεί λα είλαη ειάρηζηε.
Παξά ηελ αβέβαηε θαη πξνζσξηλή απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ε ηηκσξία είλαη ν
πην ζπλήζεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ επηρεηξνχκε λα κεηψζνπκε ηε ζπρλφηεηα
αλεπηζχκεησλ δξάζεσλ ζε άιινπο αλζξψπνπο. Όπσο ζα δνχκε φκσο, νη πξνζπάζεηέο
καο λα ειέγμνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ κε ηηκσξίεο αιιά θαη αξλεηηθέο
εληζρχζεηο έρνπλ αξθεηέο απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δεκηνπξγίαο πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ςπρνπαζνινγίαο. Πξνηνχ φκσο εμεηάζνπκε
ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο ρξήζεο ηεο ηηκσξίαο ή ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο θαη
ηεο δεκηνπξγίαο ςπρνπαζνινγίαο είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε κέζσ πνηψλ
δηεξγαζηψλ ε ηηκσξία κπνξεί ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο
ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κία
αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο επηδξάζεηο ηεο ηηκσξίαο, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή πξφηαζε.
Ππώηη επίδπαζη: Η παποςζίαζη ηων απνηηικών επεθιζμάηων ΕΕ- και η αποκοπή ηων
ΕΕ+ πποκαλούν ανηιδπάζειρ αζςμβίβαζηερ με ηην εκδήλωζη ηων ηιμωπημένων δπάζεων
Σα εληζρπηηθά εξεζίζκαηα είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο πξνθιεηηθά
εξεζίζκαηα. Ζ ηηκσξία κίαο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ παξνπζίαζε ελφο ΔΔ- ή ηελ
αθαίξεζε ελφο ΔΔ+, πξνθαιεί ηαπηφρξνλα δηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ηνκέα ηνπ
απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ επηηάρπλζε ηεο αλαπλνήο
θαη ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηε κεηαβνιή ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ αίκαηνο απφ ηα
ζπιάρλα ζηνπο γξακκσηνχο κχεο πξνεηνηκάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ζψκα γηα
κία θαηάζηαζε «κάρεο ή θπγήο», θαζψο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ είδνπο, ε απφζπξζε
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ελφο ζεηηθνχ εληζρπηή ή ε παξνπζίαζε ελφο αξλεηηθνχ ήηαλ ζπρλά απεηιεηηθή γηα ηε
δσή ηνπ αηφκνπ. Ζ πξφθιεζε ησλ αληηδξάζεσλ απηψλ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ
εθδήισζε ησλ δξάζεσλ πνπ ηηο παξήγαγε. Έηζη γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα παηδί θάλεη
κία αηαμία θαη νη γνλείο ηνπ ην καιψζνπλ (αξλεηηθφο εληζρπηήο πνπ ιεηηνπξγεί
ηαπηφρξνλα θαη σο πξνθιεηηθφ εξέζηζκα γηα αληηδξάζεηο ζπκνχ ή θφβνπ),
πηζαλφηαηα δελ ζα μαλαθάλεη ηελ ίδηα αηαμία, θαζψο ε πξφθιεζε αληηδξάζεσλ θφβνπ
είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ εθδήισζε ηεο ηηκσξεκέλεο δξάζεο.
Δεύηεπη επίδπαζη: Η δημιοςπγία εξαπηημένων ζςναιζθημαηικών ανηανακλαζηικών
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε ηηκσξία κίαο δξάζεο πξνθαιεί
αληηδξάζεηο (θφβνπ ή ζπκνχ) αζπκβίβαζηεο κε ηελ εθδήισζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δξάζεο. Σα εξεζίζκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δξάζε, ηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα
(φπσο ε ζέζε θαη ε ζχζπαζε ησλ κπψλ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο), αιιά θαη άιια
εξεζίζκαηα, φπσο εηθφλεο, ήρνη θαη κπξσδηέο ζπζρεηίδνληαη κε ηα πξνθιεηηθά
εξεζίζκαηα, νδεγψληαο ζηε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ. Καηά
ζπλέπεηα, ε δξάζε πνπ ηηκσξήζεθε ζα ζπλερίζεη λα πξνθαιεί ηε ζπγθεθξηκέλε
αληίδξαζε, αθφκα θαη θαηά ηελ απνπζία ηνπ EE/EΠ. ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ην
παηδί πνπ ηηκσξήζεθε γηα ηελ αηαμία ηνπ πηζαλφηαηα δελ ζα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη
νχηε θαηά ηελ απνπζία ησλ γνληψλ ηνπ, θαζψο ηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ
ζπλφδεπαλ ηε δξάζε ζπζρεηίζηεθαλ κε ηα πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα (ηηο θσλέο ησλ
γνληψλ), κε απνηέιεζκα λα απνθηήζνπλ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηελ
αληίδξαζε ηνπ θφβνπ θαη έηζη ε απφπεηξα θαη κφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζθαληαιηάο
πξνθαιεί ζην παηδί αληηδξάζεηο θφβνπ, αζπκβίβαζηεο κε ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο.
Τπίηη επίδπαζη: Η διαμόπθωζη θςγήρ από ηα εξαπηημένα απνηηικά ενιζσςηικά
επεθίζμαηα
Ζ παξαγσγή αξλεηηθψλ εληζρπηψλ ή ν ηεξκαηηζκφο ζεηηθψλ σο ζπλέπεηα
δξάζεσλ ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη σο πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα γηα αληηδξάζεηο
αζπκβίβαζηεο κε ηελ εθδήισζε ησλ ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ, ελψ ηα νπδέηεξα,
αξρηθά, ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δξάζε
ζπζρεηίδνληαη κε ηα πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα θαη απνθηνχλ έηζη εμαξηεκέλα
πξνθιεηηθή δχλακε γηα ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο. Οη δξάζεηο πνπ ηεξκαηίδνπλ απηά ηα
εξεζίζκαηα αλακέλεηαη λα εκθαλίδνληαη πην ζπρλά. Σα εμαξηεκέλα πξνθιεηηθά
εξεζίζκαηα δειαδή, ιεηηνπξγνχλ επίζεο θαη σο εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά
εξεζίζκαηα, ν ηεξκαηηζκφο ησλ νπνίσλ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο
ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ δξάζεσλ πνπ ηα ηεξκάηηζε. εκεηψλεηαη εδψ πσο νη
δξάζεηο απηέο είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ εθδήισζε ηεο ηηκσξεκέλεο δξάζεο. ην
παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνεγνπκέλσο, ηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια
εξεζίζκαηα πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ αηαμία ηνπ παηδηνχ ιεηηνπξγνχλ επίζεο θαη σο
εμαξηεκέλα αξλεηηθνί εληζρπηέο, κε απνηέιεζκα νη δξάζεηο πνπ ηνπο ηεξκαηίδνπλ (ην
ήξεκν παηρλίδη ιφγνπ ράξηλ) λα επαλαιακβάλνληαη ζπρλφηεξα. Σα εμαξηεκέλα
αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα είλαη επίζεο γλσζηά σο πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα,
θαζψο πξναλαγγέιινπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ παξαγσγή αθφκα πην έληνλσλ
αλεμάξηεηα εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ, φπσο ην άγξην βιέκκα ηνπ γνλέα (ΔΔΔ-)
πξναλαγγέιιεη ηηο θσλέο (ΔΔΔ+).
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Τέηαπηη επίδπαζη: Η δημιοςπγία ηων θεηικά ενιζσςηικών ζημάηων αζθαλείαρ
O ηεξκαηηζκφο ησλ πξνθιεηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο
αξλεηηθνί εληζρπηέο πξνθαιεί επίζεο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο σζηφζν είλαη θαηά
θάπνην ηξφπν αληίζεηεο απφ εθείλεο πνπ πξνθάιεζαλ ηα ΔΠ/ΔΔΔ- θαη πεξηιακβάλνπλ
ζπλαηζζήκαηα, φπσο αλαθνχθηζε, εξεκία θαη ραιάξσζε. Έηζη, ηα εξεζίζκαηα ησλ
δξάζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ ηα ΔΔΔ-, γίλνληαη ΔΠ γηα αληηδξάζεηο ραιάξσζεο. Δθηφο
απφ ηελ πξνθιεηηθή ηνπο ηδηφηεηα, ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ αλαθνχθηζε θαη
αζθάιεηα εληζρχνπλ επίζεο ζεηηθά ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ, δξάζεηο
αζπκβίβαζηεο κε ηελ ηηκσξεκέλε πξάμε. Όπσο ηα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη
απηφκαηα απφ ηηο δξάζεηο πνπ επηθέξνπλ αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, γίλνληαη
εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα (πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα), έηζη θαη ηα
εξεζίζκαηα πνπ ηεξκαηίδνπλ ηνπο αξλεηηθνχο εληζρπηέο γίλνληαη εμαξηεκέλα ζεηηθά
εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη ζήκαηα αζθάιεηαο. Δπηζηξέθνληαο
ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ηα εξεζίζκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην ήξεκν παηρλίδη ηνπ
παηδηνχ εθηφο απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ΔΠ/ΔΔΔ- πξνθαινχλ επίζεο αληηδξάζεηο
αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο ζην παηδί ελψ εληζρχνπλ ζεηηθά θαη ηε δξάζε πνπ ηα
παξήγαγε δειαδή ην ήζπρν παηρλίδη ηνπ παηδηνχ.
Ψπρνπαζνινγία
Η ζέζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ γηα ηελ ςπρνπαζνινγία
χκθσλα κε ην ζπκπεξηθνξηζκφ ε έλλνηα ηεο ςπρνπαζνινγίαο είλαη ρξήζηκε
δηφηη πεξηγξάθεη κε ιίγεο κφλν ιέμεηο έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη
ηξφπσλ ζθέςεο. Έρεη φκσο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα
παξαβιέπνπκε: δελ πεξηγξάθεη ηηο αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ παξάβιεςε απηνχ ηνπ
πεξηνξηζκνχ θαη ε απφδνζε κηαο ζπκπεξηθνξάο ζηε ςπρνπαζνινγία ηνπ αηφκνπ
απνηειεί έλα θαηαθαλέο παξάδεηγκα νπζηαζηηθνπνίεζεο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ
χπαξμε κηαο μερσξηζηήο «νπζίαο» εληφο ηνπ αηφκνπ πνπ αλεμάξηεηα επεξεάδεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ κε έλαλ ηξφπν πνπ ζηεξείηαη θπζηθήο ππφζηαζεο. Μηα ηέηνηα
εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε δε καο βνεζά ζηελ θαηαλφεζε, ηελ πξφβιεςε θαη ηνλ
έιεγρν ηεο ζρέζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ην πεξηβάιινλ, νχηε ζηελ θαηάιιειε
ξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα κεησζνχλ νη ιεγφκελεο «ςπρνπαζνινγηθέο»
ζπκπεξηθνξέο.
Ο ζπκπεξηθνξηζκφο ππνζηεξίδεη πσο ε ςπρνπαζνινγία δελ είλαη αηηία θαη
εμεγεηηθή παξάκεηξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη ε ίδηα ε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία
δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα γεγνλφηα ηεο
δσήο ηνπ. Δπνκέλσο πξέπεη λα αλαιπζεί ππφ ην πξίζκα ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ην
πεξηβάιινλ ηνπ. ηα πιαίζηα ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο ε ςπρνπαζνινγία
δελ γίλεηαη αληηιεπηή σο αλσκαιία, δειαδή σο κηα πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ
απνθιίλεη απφ ηνλ κέζν φξν. Αληίζεηα, ζεσξείηαη κηα ζπκπεξηθνξά πξνζαξκνζκέλε
ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη θαη απφιπηα αλακελφκελε, αλ ιάβεη θαλείο
ππφςελ ην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ.
Ο ζπκπεξηθνξηζκφο δε ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο θαη αλεμάξηεηεο αξρέο γηα
ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνέιεπζεο ηεο ςπρνπαζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο∙ αληηζέησο,
ηζρπξίδεηαη φηη απηή απνηειείηαη απφ δηεξγαζίεο πνπ θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθέο θαη πξνζαξκνζηηθέο γηα ην άηνκν. Χο εθ
ηνχηνπ, πξνζεγγίδεη ηελ ςπρνπαζνινγηθή ζπκπεξηθνξά κέζσ ησλ ίδησλ αξρψλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί θαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο «θπζηνινγηθήο» ζπκπεξηθνξάο. Γηα ην
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ζπκπεξηθνξηζκφ θνηλή ζπλέπεηα ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη φηη
πεξηνξίδνπλ ηελ επαθή ηνπ αηφκνπ κε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ θαη
επξχηεξνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ ζεκειηψδνπο ζπκπεξηθνξηζκνχ, πνιιά απφ ηα
θαηλφκελα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη επξέσο γλσζηά σο «ςπρνπαζνινγία»
ζεσξνχληαη θαηά θχξην ιφγν ηα δπζάξεζηα, απξφβιεπηα θαη αλαπφθεπθηα
απνηειέζκαηα κηαο θνηλήο πξαθηηθήο ησλ νηθνγελεηψλ, ησλ ζρνιείσλ, ηεο αγνξάο θαη
γεληθά ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία πξαθηηθή ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο
άιισλ αλζξψπσλ κε ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε θαη ηελ ηηκσξία. Ζ αξλεηηθή ελίζρπζε
θαη ε ηηκσξία απνηεινχλ επδηάθξηηεο θαη αιιεινζρεηηδφκελεο δηαδηθαζίεο πνπ ζηε
ζεσξία ζπκπεξηθνξάο αλαθέξνληαη σο εμαλαγθαζηηθφο έιεγρνο.
Πνιιέο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπληζηνχλ κέζα δηαθπγήο απφ ηελ
ηηκσξία ή απεηιέο ηηκσξίαο- δειαδή δξάζεηο πνπ δηαηεξνχληαη απφ ηελ αξλεηηθή
ελίζρπζε- θαη επαλαιακβάλνληαη επεηδή έρνπλ ηεξκαηίζεη θάπνηα πξάγκαηα ή
ζπκβάληα. Γλσζηνί ηξφπνη απνθπγήο ηεο επαθήο κε ελνριεηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ε
θαηάρξεζε αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ παξφηη επίζεο αξθεηέο άιιεο κνξθέο δξάζεσλ
ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπκε πξνθεηκέλνπ λα γιηηψζνπκε απφ δπζάξεζηεο θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο, έζησ θαη αλ απηέο παξάγνπλ ηαπηφρξνλα άιια πξνβιήκαηα.
Τπφ απηφ ην πξίζκα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ζα εμεηάζνπκε ζηελ παξνχζα
εξγαζία έλα θαηλφκελν ςπρνπαζνινγίαο, ηε ηειεηνκαλία, κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε
ηα πξαγκαηηθά ηεο αίηηα, πέξα απφ αλψθειεο νπζηαζηηθνπνηήζεηο πνπ δελ καο
νδεγνχλ ζε πξαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.
Η Σειεηνκαλία
To πξφζθαην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ εξεπλεηψλ γηα ηελ πνιππαξαγνληηθή
δηάγλσζε(Fairburn, Cooper, & Shafran, 2003; Fairburn, Cooper, & Doll, 2009; Allen,
McHugh, & Barlow, 2008; Norton, 2008) ελζαξξχλεη κηα πξνζέγγηζε ε νπνία
παξαθάκπηεη ηηο παξαδνζηαθέο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο. Ζ πνιππαξαγνληηθή
πξνζέγγηζε ηεο δηάγλσζεο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζε θνηλνχο γλσζηηθνχο κεραληζκνχο
νη νπνίνη ελππάξρνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο κηαο ππνθείκελεο ςπρνπαζνινγίαο.
Ζ ηειεηνκαλία είλαη κηα ηέηνηα έλλνηα πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ πνιππαξαγνληηθή
δηάγλσζε. Μπνξεί απφ κφλε ηεο λα είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα, αιιά ζπρλά
ζρεηίδεηαη κε άιιεο ςπρνπαζνινγίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηαξαρψλ
πξφζιεςεο ηξνθήο (Fairburn et al., 1998; Fairburn, Welch, Doll, Davies, &
O'Connor, 1997), ηελ θαηάζιηςε(Blatt, Zuroff, Bondi, Sanislow, & Pilkonis, 1998;
Shahar, Blatt, Zuroff, & Pilkonis, 2003), θαη ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή
δηαηαξαρή(Coles, Frost, Heimberg, & Rheaume, 2003; Hamli et al., 2005). Δπίζεο ηα
πςειά επίπεδα ηειεηνκαλίαο είλαη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο
έθβαζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ(Blatt et al., 1998; Shahar et al., 2003).
Σέινο, ζπγθιίλνπζεο απνδείμεηο πξνηείλνπλ φηη ε ηειεηνκαλία απνηειεί έλα ζνβαξφ
παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ςπρνπαζνινγίαο πνπ εληάζζεηαη ζηνλ
Άμνλα 1.
Παξφιν πνπ έλαο αθξηβήο νξηζκφο ηεο ηειεηνκαλίαο είλαη απαηειφο, ε
βηβιηνγξαθία έρεη δψζεη έκθαζε ζε κηθξφ αξηζκφ ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
ηειεηνκαλίαο. To πην δηαθεθξηκέλν απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζέζπηζε
πςειψλ ζηφρσλ φζσλ αθνξά ηελ επίδνζε(Bums, 1980; Hamachek, 1978; Hollander,
1965; Pacht, 1984).Σν βαζηθφ πξφβιεκα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ηειεηνκαλίαο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν είλαη φηη δελ μερσξίδεη ηνπο ηειεηνκαλείο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη
αξθεηά αληαγσληζηηθνί θαη επηηπρεκέλνη. Ο νξηζκφο πςειψλ ζηφρσλ δελ είλαη απφ
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κφλνο ηνπ έλα παζνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Σν ζηνηρείν εθείλν πνπ δηαθξίλεη ηνπο
ηειεηνκαλείο απφ ηνπο κε ηειεηνκαλείο είλαη ην γεγνλφο πσο ζηνπο πξψηνπο νη πςεινί
ζηφρνη ζπλνδεχνληαη απφ ηάζεηο γηα ππεξβνιηθά επηθξηηηθέο αμηνινγήζεηο γηα ηελ
επίδνζε ηνπο. Έηζη, ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηειεηνκαλία
είλαη πηζαλφ λα ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηάζε γηα επηθξηηηθέο αμηνινγήζεηο
παξά κε ηνλ νξηζκφ πςειψλ ζηφρσλ(Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990).
Ζ βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ ηειεηνκαλία έρεη πεξηγξάςεη αξθεηέο απφ απηέο
ηεο ππεξβνιηθά επηθξηηηθέο αμηνινγήζεηο. Ζ πξψηε απφ απηέο έρεη λα θάλεη κε ην
επίπεδν αλεζπρίαο γηα ηα ιάζε ζηελ επίδνζε. Ζ βαζηθή δηάθξηζε, ζχκθσλα κε ηνλ
Hamachek(1978), κεηαμχ ησλ «θπζηνινγηθά» θαη ησλ «λεπξσηηθά» ηειεηνκαλψλ
είλαη πσο νη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ηειεηνκαλείο δείρλνπλ κεγαιχηεξε αλνρή ζε
κηθξά ιάζε ζηελ απφδνζε, κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδνπλ λα ηε δέρνληαη σο
επηηπρεκέλε. Αληίζεηα, νη λεπξσηηθνί ηειεηνκαλείο αζρνινχληαη ππεξβνιηθά κε ηα
ιάζε ζε ζεκείν πνπ αθφκα θαη κηθξά ζθάικαηα λα νδεγνχλ ζηελ αληίιεςε πσο δελ
έρνπλ εθπιεξσζεί νη απαηηήζεηο πνπ είραλ εθείλνη ζέζεη. Ζ ππεξαπαζρφιεζε κε ηα
ιάζε, ζχκθσλα κε ηνλ Hamachek(1978), νδεγεί ηνπο ηειεηνκαλείο λα θπλεγνχλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπο κε ην θφβν ηεο απνηπρίαο παξά κε ηελ αλάγθε γηα επηηπρία.
Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηειεηνκαλψλ είλαη ε αφξηζηε αίζζεζε
ακθηβνιίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο επίδνζεο ηνπο(Burns, 1980; Hamachek, 1978). Απηή
ε αίζζεζε δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ
ιαζψλ, αιιά κε ηελ εληχπσζε πσο ην έξγν δελ έρεη νινθιεξσζεί ηθαλνπνηεηηθά.
Δθηφο απφ ηελ ππεξαπαζρφιεζε κε ηα ιάζε θαη ηελ ηάζε γηα ακθηβνιία γηα ηελ
πνηφηεηα ηεο επίδνζεο, νη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ ηνπο ηειεηνκαλείο
σο άηνκα πνπ απνδίδνπλ ζεκαληηθή αμία ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ
γνληψλ ηνπο(Bums, Pacht, Hamachek, & Hollander, 1980).
Έλα ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αξθεηέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
ραξαθηεξίζεη ηνπο ηειεηνκαλείο είλαη ε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ αθξίβεηα, ηε ζεηξά
θαη ηελ νξγάλσζε. Ο Hollander(1965) ηελ πεξίγξαςε σο ηάζε λα είλαη θαλείο
«γθξηλίαξεο θαη απαηηεηηθφο»(ζει.96) κε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ θαζαξηφηεηα.
Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ δελ έρεη λα θάλεη κε ηε ζέζπηζε πξνηχπσλ ή κε ην πψο
ε επίδνζε αλάινγα κε απηά ηα πξφηππα ζα αμηνινγεζεί, έρεη λα θάλεη κε ην πψο ην
άηνκν πξνζπαζεί λα ηα θαηαθέξεη ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε κηα
πξνζπάζεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα πξφηππα πνπ έρεη ζέζεη θαη γηα απηφ κπνξεί λα
απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο ηειεηνκαλίαο.
Έλα άιιν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμήγεζε ηεο ηειεηνκαλίαο
είλαη απηφ ηνπ Stanley θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ(Rice & Ashby, 2007; Slaney, Rice,
Mobley, Trippi, & Ashby., 2001), ζχκθσλα κε ην νπνίν πξέπεη λα γηλεη δηάθξηζε
αλάκεζα ζε δχν θχξηεο δηαζηάζεηο ηεο ηειεηνκαλίαο: ηα πςειά πξφηππα θαη ηελ
αζπκθσλία. Σα πςειά πξφηππα ζρεηίδνληαη κε ηα ηειεηνζεξηθά πξνζσπηθά πξφηππα
θαη ηηο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε. Απηή ε δηάζηαζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε
ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε επζπλεηδεζία(Rice, Ashby, & Slaney, 2007). Αληίζεηα, ε
αζπκθσλία αθνξά αληηιήςεηο φηη θάπνηνο ζπζηεκαηηθά απνηπγράλεη λα αθνινπζήζεη
ηα ηειεηνζεξηθά πξφηππα θαη πξνζδνθίεο πνπ έρεη ζέζεη θαη ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα(π.ρ. αίζζεκα απνγνήηεπζεο). Απηή ε δηάζηαζε θαίλεηαη λα
ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν λεπξσηηζκφο (Rice et al., 2007).
Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ πςειψλ πξνηχπσλ θαη αζπκθσλίαο κπνξεί επίζεο λα
είλαη ζεκαληηθφο φηαλ αλαδεηάεη θαλείο ην πψο ε ηειεηνκαλία ζρεηίδεηαη κε ηελ
επίδνζε. Σα πςειά πξφηππα έρεη θαλεί πσο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή
επίδνζε, ελψ ε αζπκθσλία λα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά καδί ηεο(e.g., Leenaars & Lester,
2006; Rice & Ashby, 2007).
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Οη Eysenck θαη Calvo(1992) κε ζθνπφ λα εμεγήζνπλ ηα απνθιίλνληα
επξήκαηα ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην άγρνο θαη ηελ επίδνζε βξήθαλ φηη άηνκα
κε πςειά επίπεδα άγρνπο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο επίδνζε κε άηνκα
κε ρακειά επίπεδα αιιά μνδεχνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα. πλεπψο
φηαλ ε επίδνζε ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε(απνδνηηθφηεηα),
ηα άηνκα κε πςειά επίπεδα άγρνπο δείρλνπλ κεησκέλε απνδνηηθφηεηα.
Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πάλσ ζηελ ηειεηνκαλία θαη ηελ επίδνζε έρνπλ
εζηηάζεη κφλν ζηελ απφιπηε επίδνζε αςεθψληαο ηελ απνδνηηθφηεηα, κε κηα
εμαίξεζε. Ο Ishida(2005) εξεχλεζε ηε ζρέζε ηεο ηειεηνκαλίαο ηελ απνδνηηθφηεηα
εμεηάδνληαο ην πψο ε ηειεηνκαλία ζρεηίδνληαλ κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. ε έλα
έξγν επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα
ςάμνπλ γηα πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ κε ην πξφβιεκα. Σνπο παξέρνληαλ
θάθεινη πνπ πεξηείραλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο(πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηελ επίιπζε
ηνπ πξνβιήκαηνο) θαη θάθεινη κε άζρεηεο πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ζε εξσηεκαηνιφγην ηειεηνκαλίαο(PCI; Flett, Hewitt, Blankstein, &
Gray, 1998) νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ηειεηνκαλείο θαη κε ηειεηνκαλείο. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη ηειεηνκαλείο ζθφξαξαλ ρακειφηεξα ζην έξγν επίιπζεο
πξνβιήκαηνο θαη μφδεςαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην λα εμεηάδνπλ ηηο άζρεηεο
πιεξνθνξίεο απφ ηνπο κε ηειεηνκαλείο, γεγνλφο ην νπνίν ν Ishida εξκήλεπζε σο
απφδεημε φηη ε ηειεηνκαλία ζρεηίδνληαλ κε κεησκέλε απνδνηηθφηεηα.
Ζ έξεπλα ηνπ Ishida(2005) ήηαλ έλα πξψην βήκα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πσο ε
ηειεηνκαλία ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα, αιιά έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο.
Πξψηνλ, ην δείγκα ήηαλ αξθεηά κηθξφ(Ν=28), γεγνλφο πνπ ζέηεη εξσηήκαηα γηα ηελ
αμηνπηζηία ησλ επξεκάησλ. Γεχηεξνλ, ε θιίκαθα ηειεηνκαλίαο PCI είλαη
κνλνπαξαγνληηθή θαη ζπλεπψο παξακέλεη αβέβαην ην πνηεο δηαζηάζεηο ηεο
ηειεηνκαλίαο ζρεηίδνληαη κε ηε κεησκέλε απνδνηηθφηεηα. Σέινο παξακέλεη αβέβαην
αλ ε εμέηαζε άζρεησλ πιεξνθνξηψλ είλαη έλαο θαιφο δείθηεο ηεο θαηαβεβιεκέλεο
πξνζπάζεηαο.
ηελ έξεπλα ησλ Stoeber θαη Eysenck(2008) αλαδεηήζεθε ην πψο νη δχν
δηαζηάζεηο ηεο ηειεηνκαλίαο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Stanley θαη ησλ
ζπλεξγαηψλ ηνπ(2001)-ηα πςειά πξφηππα θαη ε αζπκθσλία-, πξνβιέπνπλ ηελ
επίδνζε ζε έλα έξγν ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα αληρλεχζνπλ ιάζε
νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθήο, θαη κνξθήο θεηκέλνπ ζε έλα επηζηεκνληθφ θείκελν. Όηαλ
ε επίδνζε αλαιχζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε αλίρλεπζεο ζήκαηνο(signal
detection analysis) γηα λα δηαθνξνπνηεζεί ε αθξίβεηα απφ ηηο πξνθαηεηιεκκέλεο
απαληήζεηο(response bias), ηα πςειά πξφηππα έδεημαλ κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε
εζθαικέλα αληρλεπκέλα ιάζε. Δπηπιένλ, φηαλ ν ρξφλνο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο
ρξεηάζηεθαλ γηα λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ιήθζεθε ππφςηλ θαη ε γεληθή
επίδνζε(αθξίβεηα) ρσξίζηεθε ζε πξνζπάζεηα(ρξφλνο) γηα λα κεηξεζεί ε
απνδνηηθφηεηα, ηα πςειά πξφηππα έδεημαλ κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ
απνδνηηθφηεηα. Σα επξήκαηα πξνηείλνπλ πσο ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηειεηνζεξηθά
πξφηππα θαη πξνζδνθίεο ηείλνπλ λα βξίζθνπλ ιάζε αθφκα θαη φηαλ φια είλαη εληάμεη
θαη είλαη γεληθψο ιηγφηεξν απνδνηηθνί. Αληίζεηα, ε αζπκθσλία έδεημε αξλεηηθή
ζπζρέηηζε κε ζσζηά αληρλεπκέλα ιάζε θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ελάληηα ζηελ ηάζε λα
δειψλνπλ ιάζε. Απηά ηα απνηειέζκαηα πξνηείλνπλ πσο ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ
αληίιεςε πσο απνηπγράλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ηειεηνζεξηθά πξφηππα θαη
πξνζδνθίεο πνπ ζέηνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο είλαη πην επηθπιαθηηθνί θαη
πξνζεθηηθνί θαη ηείλνπλ λα δηζηάδνπλ λα βξνπλ ιάζε, αθφκα θαη φηαλ ηα πξάγκαηα
δελ είλαη εληάμεη.
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Σα επξήκαηα ησλ Stoeber θαη Eysenck(2008) έρνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο
ζηελ έξεπλα πάλσ ζηελ ηειεηνκαλία θαη ηελ επίδνζε. Πξψηνλ, παξέρνπλ επηπιένλ
εκπεηξηθή απφδεημε πάλσ ζηελ άπνςε πσο ε ηειεηνκαλία ζρεηίδεηαη αληηζηξφθσο κε
ηελ απνδνηηθφηεηα(Ishida, 2005). Δπηπιένλ, πξνηείλνπλ πσο είλαη ηα πςειά πξφηππα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηειεηνκαλία είλαη ππεχζπλα γηα ην γεγνλφο πσο νη
ηειεηνκαλείο έρνπλ κεησκέλε απνδνηηθφηεηα. Γεχηεξνλ, ηα απνηειέζκαηα απηά
δείρλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ε ηειεηνκαλία σο έλα
πνιππαξαγνληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σέινο, δείρλνπλ ηε ζεκαζία
ηνπ λα δίλεηαη έκθαζε φρη κφλν ζηελ απφιπηε απφδνζε, αιιά θαη ζηε ζρεηηθή
απφδνζε(απνδνηηθφηεηα: ε απφιπηε επίδνζε αλάινγα κε ηελ θαηαβεβιεκέλε
πξνζπάζεηα).
Μηα έξεπλα ε νπνία κειεηά ηε ζρέζε ηεο ηειεηνκαλίαο κε ζπκπεξηθνξέο
ειέγρνπ ησλ δξάζεσλ(checking behaviors) είλαη απηή ησλ Catherine Bouchard, Josee
Rheaume θαη Robert Ladouceur(1999). πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο παξαπάλσ έξεπλαο
ήηαλ λα εμεξεπλεζνχλ νη δεζκνί αλάκεζα ζηελ ηειεηνκαλία θαη ηελ ππεξβνιηθή
ππεπζπλφηεηα∙ δχν κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ςπραλαγθαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Απηή ε ζρέζε κειεηήζεθε ζπγθξίλνληαο ην πψο ζα αληηδξάζνπλ εθείλνη νη
ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ πςειά θαη εθείλνη πνπ είραλ κέηξηα επίπεδα ηειεηνκαλίαο
ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο ή κεησκέλεο ππεπζπλφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο
ππήξραλ πεξηζζφηεξεο ζπκπεξηθνξέο ειέγρνπ(δηζηαγκνί θαη έιεγρνη) φηαλ
απμάλνληαλ ε ππεπζπλφηεηα θαη απηφ ίζρπε θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ.
Απηφ ην απνηέιεζκα πξνηείλεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ απμεκέλε αίζζεζε
ππεπζπλφηεηαο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ειέγρνπ. Δπίζεο, φηαλ ε ππεπζπλφηεηα
απμάλνληαλ, νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά επίπεδα ηειεηνκαλίαο δήισλαλ κεγαιχηεξε
επηξξνή θαη επζχλε γηα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα
επίπεδα ηειεηνκαλίαο. Απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο νη πςειά ηειεηνζεξηθέο
ηάζεηο πξνδηαζέηνπλ ηα άηνκα λα ππεξεθηηκήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο επζχλε γηα
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Πάλησο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά
επίπεδα ηειεηνκαλίαο δελ έιεγραλ πεξηζζφηεξν απφ εθείλνπο κε κέηξηα επίπεδα,
γεγνλφο πνπ δελ επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε γηα κηα ζπκπεξηθνξηθή επίδξαζε ηεο
ηειεηνκαλίαο.
Οη Kobori θαη Tanno(2008) κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ηε ζρέζε ηεο
ηειεηνκαλίαο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξίσλ. πγθεθξηκέλα,
ππέζεζαλ πσο άηνκα κε ηειεηνκαλία ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο(θαη σο
εθ ηνχηνπ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα πάξνπλ κηα απφθαζε) επεηδή έρνπλ ηελ αλάγθε
λα πάξνπλ ηελ ηέιεηα απφθαζε πνπ ζα βαζίδεηαη ζε επαξθείο πιεξνθνξίεο. Σα
απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ κεξηθψο ηηο ππνζέζεηο ηνπο θαζψο ηα άηνκα κε
πςειφηεξα επίπεδα ηειεηνκαλίαο ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα
πάξνπλ κηα απφθαζε αιιά απηφ ην έθαλαλ ζε ίδην ρξφλν κε ηα άηνκα κε ρακειφηεξα
επίπεδα ηειεηνκαλίαο. Απηφ ην απνηέιεζκα εξκελεχηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο ππφ ηε
ζεψξεζε πσο ε ηειεηνκαλία νδεγεί ζε κηα έληνλε αλάγθε γηα νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία
γηα ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή(Freeston, Rheaume,& Ladouceur, 1996;
Rachman, 1998 ; Salkovskis, 1999). χκθσλα κε ηνλ Salkovskis(1999), κηα απφ ηηο
κε παξαγσγηθέο ζπκπεξηθνξέο αλαδήηεζεο αζθάιεηαο ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο
δηαηαξαρήο είλαη ε ρξήζε αθαηάιιεισλ θξηηεξίσλ γηα λα ζηακαηήζνπλ
ζπκπεξηθνξέο. Με άιια ιφγηα, αζζελείο κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή
ρξεζηκνπνηνχλ αζπλήζηζηα θαη αλέθηθηα θξηηήξηα ζηελ απφθαζή ηνπο λα
ζηακαηήζνπλ κηα ζπκπεξηθνξά(π.ρ., λα ζηακαηήζνπλ λα ειέγρνπλ, λα πιέλνληαη θα).
Τπεξβνιηθά αξλεηηθέο εθηηκήζεηο (π.ρ., ππεπζπλφηεηα, ππεξεθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ
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θαη ηειεηνκαλία) κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αζζελείο κε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή
ζην λα ρξεηάδνληαη αζπλήζηζηα απζηεξά θξηηήξηα γηα απνθαζίζνπλ αλ κηα δξάζε
έρεη νινθιεξσζεί επαξθψο.
Η Σειεηνκαλία ππό ην πξίζκα ηεο Πεηξακαηηθήο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο
Ο φξνο «Σειεηνκαλία», φπσο θαη θάζε φξνο ςπρνπαζνινγίαο, είλαη ρξήζηκνο
δηφηη πεξηγξάθεη κε κηα κφλν ιέμε έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ηξφπσλ
ζθέςεο. πγθεθξηκέλα, φηαλ ζε θάπνηνλ απνδίδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
ηειεηνκαλίαο ζπλεπάγεηαη πσο εκθαλίδεη αξθεηά ζπρλά θαη ζε βαζκφ πνπ θαζίζηαηαη
ελνριεηηθφ γηα ηνλ ίδην ή γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ δξάζεηο:
ζέζπηζε πςειψλ ζηφρσλ, επηθξηηηθέο αμηνινγήζεηο γηα ηνλ εαπηφ, ακθηβνιία γηα ηελ
επίδνζε, αλεζπρία γηα ηα ιάζε θαη ηελ απνηπρία, απμεκέλε αλάγθε γηα έιεγρν,
αθξίβεηα θαη νξγάλσζε, θαζψο θαη κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα. Όια ηα παξαπάλσ
«ζπκπηψκαηα» πνπ πεξηγξάθνληαη πεξηεθηηθά κε κηα κφλν ιέμε επηβεβαηψλνπλ ηε
ρξεζηκφηεηα χπαξμεο ησλ δηάθνξσλ φξσλ ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Σν πξφβιεκα
έγθεηηαη φηαλ έλαο ηέηνηνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγήζεη κηα
ζπκπεξηθνξά(νπζηαζηηθνπνίεζε), δεδνκέλνπ πσο ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ
ζπκπεξηθνξηζκνχ φινη νη ςπρνινγηθνί φξνη έρνπλ πεξηγξαθηθή θαη φρη αηηηνινγηθή
ιεηηνπξγία.
χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ ζεκειηψδνπο ζπκπεξηθνξηζκνχ, φπσο πνιιά απφ
ηα θαηλφκελα ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη επξέσο γλσζηά σο «ςπρνπαζνινγία», έηζη θαη
ε Σειεηνκαλία, ζεσξείηαη θαηά θχξην ιφγν ην δπζάξεζην, απξφβιεπην θαη
αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηεο πξαθηηθήο ησλ νηθνγελεηψλ, ησλ ζρνιείσλ θαη γεληθψο
ηεο θνηλσλίαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο άιισλ αλζξψπσλ κε
ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε θαη ηηκσξία. πγθεθξηκέλα, πηζηεχνπκε πσο πνιιά απφ ηα
ζπκπηψκαηα ηεο ηειεηνκαλίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ είλαη ην απνηέιεζκα
ελίζρπζεο κφλν ππφ πιήξε επηηπρία(ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε) ή θαη ηηκσξίαο ή
απεηιή ηηκσξίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ-κε ηέιεησλ δξάζεσλ.
Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη θπξίσο ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηειεηνκαλψλ∙
ηνλ απμεκέλν έιεγρν ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πξηλ πάξνπλ νπνηαδήπνηε
απφθαζε θαη εκθαλίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο. χκθσλα κε ηε
ζεσξία καο ν απμεκέλνο έιεγρνο ιακβάλεη ρψξα δηφηη ηα εξεζίζκαηα απφ ηνλ έιεγρν
έρνπλ θαηαζηεί ζήκαηα αζθάιεηαο ζε ζπλζήθεο φπνπ νη δξάζεηο ηηκσξνχληαη,
δεδνκέλνπ φηη πνιιέο θνξέο ν έιεγρνο ηεξκαηίδεη αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα
δξάζεσλ πνπ έρνπλ ηηκσξεζεί(Γηάγξακκα 1). Έηζη, ζηελ παξνχζα εξγαζία
δηεξεπλάηαη πεηξακαηηθά ην εξψηεκα αλ ν επαλαιακβαλφκελνο έιεγρνο ησλ αηφκσλ
κε πςειά επίπεδα ηειεηνκαλίαο είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη απνθηήζεη εληζρπηηθή
δχλακε(σο ζήκα αζθάιεηαο) ιφγσ ηεο ηηκσξίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ-κε ηέιεησλ
απαληήζεσλ. Έλα δεχηεξν εξψηεκα πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα απαληήζεη ε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ην πψο ζα αληηδξάζνπλ ηα άηνκα κε πςειά επίπεδα
ηειεηνκαλίαο φηαλ αθφκα θαη ν έιεγρνο ηηκσξείηαη.
Οη ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ ηα πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ
ήηαλ νη εμήο:
1. ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειά επίπεδα ηειεηνκαλίαο ζε αληίζεζε κε εθείλνπο
κε ρακειά επίπεδα, ν έιεγρνο(ρξφλνο απάληεζεο) ζα απμεζεί ζηε ζπλζήθε
ηηκσξίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ-κε ηέιεησλ απαληήζεσλ.
2. Οη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά επίπεδα ηειεηνκαλίαο ζα ζηακαηήζνπλ λα
ειέγρνπλ φηαλ ν έιεγρνο ηηκσξείηαη, δειαδή ζα κεησζεί ν ρξφλνο απάληεζεο.
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Γηάγξακκα 1
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PROTEST
Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
ην Protest πήξαλ κέξνο 9 ζπκκεηέρνληεο(7 γπλαίθεο θαη 2 άληξεο) κε κέζν
φξν ειηθίαο ηα 24 έηε θαη φινη ηνπο ήηαλ θνηηεηέο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Καλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ αληηκεηψπηδε πξφβιεκα κε ηελ
φξαζε ηνπ ή θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο.
Πεηξακαηηθό πιηθό
Σν πείξακα δηεμήρζε ζην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο
Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σα ππνθείκελα
εηζέξρνληαλ ζηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν (κε δηαζηάζεηο Μ 1,97 , Π 1,22, θαη Τ 2,33
κέηξα), ν νπνίνο παξείρε ερνκφλσζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ
ηνπ ήρνπ. ηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν ππήξρε έλα γξαθείν πάλσ ζην νπνίν ήηαλ
ηνπνζεηεκέλε κηα νζφλε(TFT LCD 17΄΄), έλα πιεθηξνιφγην ζην νπνίν είρε
ηνπνζεηεζεί έλα θάιπκκα απφ ραξηφλη ην νπνίν άθελε εθηεζεηκέλα κφλν ηα πιήθηξα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην πείξακα (ENTER, SPACE,1,3) κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε
ησλ ππνθεηκέλσλ θαη νη νδεγίεο ηνπ πεηξάκαηνο ζε γξαπηή κνξθή. Ο πεηξακαηηζηήο
κπνξνχζε λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ πεηξάκαηνο απφ έλα παξάζπξν πνπ
βξίζθνληαλ εθηφο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ.
Σα εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία
ζρεδηάζηεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δσγξαθηθήο ηεο Microsoft. πγθεθξηκέλα, ηα
εξεζίζκαηα πνπ ζρεδηαζηήθαλ ήηαλ θχθινη(γξακκαηνζεηξά Webdings- παηψληαο ην
πιήθηξν =) κε κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο απφ 60 σο 630. Παξάδεηγκα ησλ
εξεζηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ.
Ο έιεγρνο ησλ πξνβαιιφκελσλ εξεζηζκάησλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ ρξφλσλ
αληαπφθξηζεο έγηλε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε
πξφγξακκα ζρεδηαζκέλν κε ην ινγηζκηθφ E-Prime 1.0 .
Γηαδηθαζία
Με ηελ είζνδφ ηνπο ζην εξγαζηήξην ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαλ γηα ην
ζθνπφ ηνπ πεηξάκαηνο πνπ ήηαλ ε αλεχξεζε ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ εξεζηζκάησλ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Πξέπεη λα
επηζεκαλζεί πσο ηνπο εηπψζεθε πσο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ πεηξάκαηνο κπνξνχλ
λα απνρσξήζνπλ ζε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιφγν ην επηζπκνχζαλ. Με ηελ είζνδφ
ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν ηνπ παξνπζηάδνληαλ ηππσκέλν έλα
παξάδεηγκα απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ ζα έβιεπε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη
ηνπ δίλνληαλ ε νδεγία φηη απαγνξεχεηαη λα ην αμηνινγήζεη ρξεζηκνπνηψληαο σο
βνήζεκα ηα ρέξηα ηνπ ή νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα ηνπ
δίλνληαλ ρξφλνο λα δηαβάζεη ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ νζφλε θαη λα
δηαηππψζεη θάπνηα εξψηεζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ είρε θαηαιάβεη θάηη ζρεηηθά κε
ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Μφιηο ν ζπκκεηέρσλ δηαβεβαίσλε ηνλ πεηξακαηηζηή πσο
δελ έρεη θάπνηα απνξία εθείλνο απνρσξνχζε απφ ηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν θαη
μεθηλνχζε ην πείξακα.
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Πεηξακαηηθό έξγν
Πξηλ απφ θάζε δνθηκαζία παξνπζηάδνληαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην θείκελν
«Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν ΔΝΣΔR». Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ
ENTER παξνπζηάδνληαλ απηφκαηα έλα αληηθείκελν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
επηζπκνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα ην κειεηήζνπλ σο πξνο ην
κέγεζνο θαη αθνχ ην έθαλαλ απηφ έπξεπε λα παηήζνπλ ην πιήθηξν SPACE. Ακέζσο
κεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ SPACE ηνπο παξνπζηάδνληαλ έλαο ζηαπξφο ζην
θέληξν ηεο νζφλεο γηα 0,5 sec θαη χζηεξα εκθαλίδνληαλ έλα δεχηεξν αληηθείκελν γηα
φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκνχζαλ. θνπφο ηνπο ήηαλ λα απνθαζίζνπλ αλ ην πξψην
θαη ην δεχηεξν αληηθείκελν ήηαλ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο(παηψληαο ην 1 αλ
ήηαλ ίδηνπ ή ην 3 αλ ήηαλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο). Μφιηο νη ζπκκεηέρνληεο έδηλαλ
ηελ απάληεζή ηνπο ελεκεξψλνληαλ γηα ηελ νξζφηεηα ηεο(ε έλδεημε «σζηφ!» κε
κπιε γξάκκαηα γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη «Λάζνο» κε θφθθηλα γξάκκαηα γηα ηηο
ιαλζαζκέλεο παξνπζηάδνληαλ γηα 2 sec) θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξνχζαλ ζηελ
επφκελε δνθηκαζία.
πλνιηθά, νη δνθηκαζίεο ήηαλ 56. ηηο κηζέο απφ απηέο(28) ε ζσζηή απάληεζε
ήηαλ φηη ηα δχν αληηθείκελα ήηαλ ίδηα θαη ζηηο άιιεο κηζέο(28) φηη ήηαλ δηαθνξεηηθά.
ηηο δνθηκαζίεο πνπ ηα δπν αληηθείκελα ήηαλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο 7 είραλ δηαθνξά
ζην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο 10(πρ. Webdings-200 ην πξψην αληηθείκελν θαη
Webdings-210 ην δεχηεξν), 7 είραλ δηαθνξά 20, 7 είραλ δηαθνξά 30 θαη άιια 7 είραλ
δηαθνξά 40. Ζ ζεηξνζέηεζε ησλ δεπγαξηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ έγηλε κε ηπραίν ηξφπν
θαη ήηαλ ίδηα γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Αλαιπηηθά νη νδεγίεο ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Η .
Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
1. Ζ δηαθνξά ζην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ
αληηθεηκέλνπ.
Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
Οη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην Protest αθνξνχζαλ 1. ην ρξφλν απάληεζεο φηαλ
ηνπο παξνπζηάδνληαλ ζηελ νζφλε ην θείκελν « Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην
πιήθηξν ENTER », 2. ην ρξφλν πνπ κειεηνχζαλ ην πξψην αληηθείκελν κέρξη λα
παηήζνπλ ην πιήθηξν SPACE, 3. ηo ρξφλν πνπ έθαλαλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο
παξνπζηάδνληαλ ην δεχηεξν αληηθείκελν κέρξη λα απαληήζνπλ αλ ήηαλ ίδηνπ ή
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο κε ην πξνεγνχκελν θαη 4. ηελ αθξίβεηα ηεο απάληεζεο ηνπο.
ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο
Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Protest έγηλαλ κέζσ ηεο
εθαξκνγήο E-Data Aid ηνπ πξνγξάκκαηνο E-Prime.
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Απνηειέζκαηα
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1Α ν κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο φισλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ παξνπζία ηνπ «Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν
ENTER» ήηαλ 1512 msec. O ρξφλνο απάληεζεο θαηά ηελ παξνπζία ηνπ πξψηνπ
αληηθεηκέλνπ ήηαλ 12371 msec. Καηά ηελ παξνπζία ηνπ δεχηεξνπ αληηθεηκέλνπ νη
ζπκκεηέρνληεο απαληνχζαλ θαηά κέζν φξν ζε 2810 msec. Σέινο, ην πνζνζηφ
ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ θαηά κέζν φξν 68%. Ο
ζπκκεηέρσλ 8 είρε ηελ θαιχηεξε επίδνζε κε 88%, ελψ ν ζπκκεηέρσλ 6 είρε ηα
ρεηξφηεξε κε πνζνζηφ 46,6%. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα θάζε ζπκκεηέρνληα
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3Α.
Όζσλ αθνξά ηελ επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο
δηαθνξάο ζηε γξακκαηνζεηξά ησλ αληηθεηκέλσλ παξαηεξήζεθε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ
Πίλαθα 2Α πσο πην ζσζηά απαληνχζαλ φηαλ ε δηαθνξά ήηαλ 40(90,67%) θαη φηαλ ε
δηαθνξά ήηαλ κεδεληθή(77,44%). Αληίζεηα, φηαλ ε δηαθνξά ζηε γξακκαηνζεηξά ήηαλ
10 νη ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεχνληαλ αξθεηά (46%). Αλαιπηηθά ε επίδνζε θάζε
ζπκκεηέρνληα αλάινγα κε ηε δηαθνξά ηνπ κεγέζνπο ησλ εξεζηζκάησλ παξνπζηάδεηαη
ζηνλ Πίλαθα 4.
Πίλαθαο 1Α
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

GetReady RT

9

1010,36

3870,32

1512,7756

898,33263

Prime RT

9

2307,32

44707,34

12371,3811

14005,07608

Probe RT

9

861,82

8337,61

2810,8733

2386,78247

Probe ACC

9

46,60

88,00

68,2444

13,05020

Valid N (listwise)

9

εκείσζε:
-GetReady RT: Υξφλνο αληίδξαζεο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ «Όηαλ είζαη
έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν ENTER».
-Prime RT: Υξφλνο αληίδξαζεο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ
αληηθεηκέλνπ.
-Probe RT: Υξφλνο αληίδξαζεο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ δεχηεξνπ
αληηθεηκέλνπ.
-Probe ACC: Αθξίβεηα απάληεζεο(πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ).
Πίλαθαο 2Α
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

0

9

,61

,89

,7744

,08575

10

9

,00

,86

,4600

,27445

20

9

,43

,86

,6511

,19075

30

9

,29

1,00

,6200

,24683

40

9

,86

1,00

,9067

,07000

Valid N (listwise)

9
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Πίλαθαο 3Α. Μέζοι όποι ηων αποηελεζμάηων κάθε ζςμμεηέσονηα
πκκεηέρσλ
GetReady
Prime
Probe
RT(msec)
RT(msec)
RT(msec)
1010,36
2545,29
861,82
1
1223,75
4202,66
1901,31
2
1093,63
2307,32
1419,95
3
1118,38
8056,04
1680,68
4
1379,54
24273,66
8337,61
5
3870,32
44707,34
4928,34
6
1537,89
5336,23
2634,18
7
1239,41
14288,16
2265,29
8
1141,70
5625,73
1268,68
9

Probe
ACC(%)
74,8
67,2
60
67,4
85,8
46,6
60
88
64,4

Πίλαθαο 4Α. Ποζοζηό ζωζηών απανηήζεων ανάλογα με ηη διαθοπά ηος μεγέθοςρ ηων
δύο επεθιζμάηων
πκκεηέρσλ
0
10
20
30
40
89%
57%
71%
71%
86%
1
79%
57%
71%
43%
86%
2
71%
29%
57%
57%
86%
3
79%
43%
43%
86%
86%
4
86%
71%
86%
100%
86%
5
61%
0%
43%
29%
100%
6
71%
57%
43%
43%
86%
7
82%
86%
86%
86%
100%
8
79%
14%
86%
43%
100%
9

πδήηεζε
Ο ζθνπφο ηνπ Protest πνπ ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ
ηνπ πεηξάκαηνο κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ησλ πεηξακάησλ πνπ ζα πεξηείραλ
δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζκνχο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ επηηεχρζεθε. Ο κέζνο φξνο ηνπ
πνζνζηνχ ζσζηψλ απαληήζεσλ(68%) ήηαλ αξθεηά κεγάινο ψζηε λα κελ απνδίδεηαη
ε επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ηχρε, δεδνκέλνπ φηη νη επηινγέο ήηαλ κφιηο δχν,
αιιά φρη θαη ηφζν κεγάινο ψζηε λα ζεσξείηαη ην έξγν αξθεηά εχθνιν, θαζψο
δεηνχκελν ησλ πεηξακάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ήηαλ νη
ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ θάπνηα ιάζε. Σν γεγνλφο φηη νη δνθηκαζίεο κε αληηθείκελα
κε δηαθνξά γξακκαηνζεηξάο 10 ήηαλ νη πην δχζθνιεο ήηαλ θάηη αλακελφκελν,
δεκέλνπ φηη ηα δχν αληηθείκελα έκνηαδαλ αξθεηά θαη επίζεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί
πσο ζηηο κηζέο δνθηκαζίεο ηα δπν αληηθείκελα ήηαλ ίδηνπ κεγέζνπο κε απνηέιεζκα λα
έρεη εληζρπζεί αξθεηά ε ζπκπεξηθνξά λα επηιέγνπλ σο απάληεζε φηη ηα αληηθείκελα
είλαη ίδηα.
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ΠΔΙΡΑΜΑ 1
Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
ην Πείξακα 1(κε ηηκσξίαο ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο) πήξαλ κέξνο 3 άηνκα(2
γπλαίθεο θαη 1 άληξαο), κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 24 έηε. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ
θνηηεηέο ςπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Καλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
δελ αληηκεηψπηδε πξφβιεκα κε ηελ φξαζε ηνπ ή θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο.
Πεηξακαηηθό πιηθό
Σν Πέηξακα 1 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη
Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πξηλ
εηζέιζνπλ ζηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν ηα ππνθείκελα θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ
έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηείρε θιίκαθεο απηναλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ
ηειεηνκαλία(Frost Multidimensional Perfectionism Scale [FMPS]˙ Frost, Marten,
Lahart & Rosenblate, 1990), ηνλ ηδενςπραλαγθαζκφ (OCI-SV, Foa et al., 2002,
πξνζαξκνγή ζηα Διιεληθά: Ρ. Μέιινλ, Η. Αγγειάθεο)., ηνλ παξνξκεηηζκφ(BIS 11 –
Barratt Impulsiveness Scale, 1995, πξνζαξκνγή ζηα Διιεληθα απφ ηνπο Giotakos et
al., 2003), ηηο ηάζεηο πηνζέηεζεο ησλ αληηιήςεσλ ηαχηηζεο ζθέςεο-πξάμεο(ην νπνίν
απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ TAF - Scale ησλ Shafran, Thordarson &
Rachman, 1996) θαη ην ηζηνξηθφ ηηκσξίαο(History of Punishment Scale[ΖνP] – Η.
Αγγειάθεο θαη Ρ. Μέιινλ, 2011). Δπίζεο δεηήζεθε απφ ηα ππνθείκελα λα
ζπκπιεξψζνπλ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία (ηφπνο γέλλεζεο, ηφπνο δηακνλήο,
ειηθία, θχιν, απαζρφιεζε, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα,
ζξεζθεία, επίπεδν ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο). Σέινο, ηνπο δεηνχληαλ λα δηαβάζνπλ
θαη λα ππνγξάςνπλ κηα δήισζε ζπλαίλεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζηελ νπνία
δηλφηαλ έκθαζε ζην δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα ηεξκαηίζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην
πείξακα, θαζψο θαη ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σν πιήξεο
εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. Αλαιπηηθφηεξα νη θιίκαθεο
απηναλαθνξάο πνπ ζπκπιήξσζαλ κεηξνχζαλ:
-Σειεηνκαλία: Σν FMPS πεξηιακβάλεη 20 εξσηήζεηο κε βαζηθή δηάζηαζε ηελ
κέηξεζε ηεο ππεξβνιηθήο αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηα ιάζε. Οη ππφινηπεο δηαζηάζεηο
ηνπ κεηξνχλ ηα πςειά πξνζσπηθά θξηηήξηα, ηελ αληίιεςε πςειψλ γνλετθψλ
πξνζδνθηψλ θαη επηθξηηηθφηεηαο, ηελ ακθηβνιία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπ
αηφκνπ θαη ηελ πξνηίκεζε ζηελ ηάμε θαη ηελ νξγαλσηηθνηεηα. Οη εξσηήζεηο είλαη ζε
πεληαβάζκηα θιίκαθα, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζε δηαθσλψ απφιπηα θαη ην 5 ζε
ζπκθσλψ απφιπηα.
-Ιδενςπραλαγθαζκό: Σν OCI-R είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην 18 εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε
φιν ην θάζκα ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ζπλαληψληαη ζε αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ
ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Απνηειείηαη απφ έμη ππνθιίκαθεο ζρεηηθά κε ην
πιχζηκν, ην έιεγρν, ηελ ηαθηηθφηεηα, ηελ απνζεζαχξηζε, ηελ εμνπδεηέξσζε θαη ηηο
εκκνλέο. Οη απαληήζεηο βαζκνινγνχληαη κε βάζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα, φπνπ ην
0 (πνηέ) είλαη ε ρακειφηεξε βαζκνινγία ελψ ην 4 (πάξα πνιχ) είλαη πςειφηεξε.
-Παξνξκεηηζκό: 29 πξνηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 11 αληεζηξακκέλεο, κεηξνχζαλ απφ
ην 1(πάληα/Πνηέ) σο ην 4(ρεδφλ πάληα/Πάληα) ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ λα
εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ κεγάιε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή, θαη
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αληίζεηα, ηελ ηάζε ηνπο λα ελεξγνχλ απζφξκεηα θαη παξνξκεηηθά ζε δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο.
-Σάζεηο πηνζέηεζεο ησλ αληηιήςεσλ Σάπηηζεο θέςεο-Πξάμεο(Thought Action Fusion). To εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 19 εξσηήζεηο, βαζκνινγνχκελεο
απφ ην 1(Γηαθσλψ απφιπηα) σο ην 5(πκθσλψ απφιπηα). Οη 12 πξνηάζεηο εμεηάδνπλ
ηε δηάζηαζε ηεο εζηθήο ηαχηηζεο ζθέςεο θαη πξάμεο(Moral TAF) θαη νη 7 ηε
δηάζηαζε ηεο ηαχηηζεο ζθέςεο θαη πηζαλφηεηαο(Likelihood TAF).
-Ιζηνξηθό Σηκσξίαο: 30 πξνηάζεηο βαζκνινγνχκελεο απφ ην 1(Γηαθσλψ απφιπηα)
σο ην 5(πκθσλψ απφιπηα) πνπ κεηξνχζαλ ηελ έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε ζπλήζεηο
ςπρνπηεζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παηδηθψλ θαη λεαληθψλ ηνπ ρξφλσλ, θπξίσο σο πξνο
ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο, ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο ζηα πιαίζηα
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Τπήξραλ 10 ζεηηθέο πξνηάζεηο κε αληεζηξακκέλν
πεξηερφκελν.
Σα εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία
ζρεδηάζηεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δσγξαθηθήο. πγθεθξηκέλα, ηα εξεζίζκαηα
πνπ ζρεδηαζηήθαλ ήηαλ θχθινη(γξακκαηνζεηξά Webdings- παηψληαο ην πιήθηξν =)
κε κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο απφ 60 σο 630. O ήρνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο
ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ δηάξθεηαο 1 sec (192 Kbps, 16 bit / 44.100 khz) θαη ήηαλ
νπδέηεξνο, ελψ ν ήρνο γηα ηηο ιαλζαζκέλεο εξσηήζεηο, ήηαλ ηηκσξεηηθφο, έκνηαδε κε
θφξλα θαη είρε δηάξθεηα 1 sec (MP3 192 Kbps, 16 bit / 44.100 khz). Ο έιεγρνο ησλ
πξνβαιιφκελσλ εξεζηζκάησλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ ρξφλσλ αληαπφθξηζεο έγηλε
κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε πξφγξακκα ζρεδηαζκέλν
κε ην ινγηζκηθφ E-Prime 1.0.
Γηαδηθαζία
Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο ελεκεξψλνληαλ κε ηελ είζνδφ ηνπ ζην εξγαζηήξην πσο
ην πείξακα ζην νπνίν ζα ζπκκεηείρε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ άζθεζεο αθνξά
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ(δελ ππήξρε πιήξεο πιεξνθφξεζε γηα ην ζθνπφ ηνπ
πεηξάκαηνο γηα κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο). Αθνχ ζπκπιήξσλε ην εξσηεκαηνιφγην,
εηζέξρνληαλ ζηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν θαη ηνπ παξνπζηάδνληαλ ηππσκέλν έλα
παξάδεηγκα απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ ζα ηνπ παξνπζηάδνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πεηξάκαηνο θαη ηνπ δίλνληαλ ε νδεγία φηη απαγνξεχεηαη λα ην κεηξήζεη
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα ηνπ ή νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα
ηνπ δίλνληαλ ρξφλνο λα δηαβάζεη ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ νζφλε θαη λα
δηαηππψζεη θάπνηα εξψηεζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ είρε θαηαιάβεη θάηη ζρεηηθά κε
ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Μφιηο ν ζπκκεηέρσλ δηαβεβαίσλε ηνλ πεηξακαηηζηή πσο
δελ έρεη θάπνηα απνξία εθείλνο απνρσξνχζε απφ ηνλ πεηξακαηηθφ ζάιακν θαη
μεθηλνχζε ην πείξακα.
Πεηξακαηηθό έξγν
Σν πείξακα ρσξίδνληαλ ζε δπν κέξε, ην πξψην κέξνο απνηεινχζε ηε βαζηθή
θάζε θαη ην δεχηεξν ηελ πεηξακαηηθή. ην πξψην κέξνο, πξηλ απφ θάζε δνθηκαζία
παξνπζηάδνληαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην θείκελν «Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην
πιήθηξν ΔΝΣΔR». Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ENTER παξνπζηάδνληαλ
απηφκαηα έλα αληηθείκελν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο
θαη ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα ην κειεηήζνπλ σο πξνο ην κέγεζνο θαη αθνχ ην έθαλαλ απηφ
έπξεπε λα παηήζνπλ ην πιήθηξν SPACE. Ακέζσο κεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ
SPACE ηνπο παξνπζηάδνληαλ έλαο ζηαπξφο ζην θέληξν ηεο νζφλεο γηα 0,5 sec θαη
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χζηεξα εκθαλίδνληαλ έλα δεχηεξν αληηθείκελν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
επηζπκνχζαλ. θνπφο ηνπο ήηαλ λα απνθαζίζνπλ αλ ην πξψην θαη ην δεχηεξν
αληηθείκελν ήηαλ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο(παηψληαο ην 1 αλ ήηαλ ίδηνπ ή ην 3
αλ ήηαλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο). Μφιηο νη ζπκκεηέρνληεο έδηλαλ ηελ απάληεζή ηνπο
ελεκεξψλνληαλ γηα ηελ νξζφηεηα ηεο(ε έλδεημε «σζηφ!» κε κπιέ γξάκκαηα γηα ηηο
ζσζηέο απαληήζεηο θαη «Λάζνο» κε θφθθηλα γξάκκαηα γηα ηηο ιαλζαζκέλεο
παξνπζηάδνληαλ γηα 2 sec) θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξνχζαλ ζηελ επφκελε δνθηκαζία.
ην πξψην κέξνο νη δνθηκαζίεο ήηαλ 32. ηηο κηζέο απφ απηέο(16) ε ζσζηή
απάληεζε ήηαλ φηη ηα δχν αληηθείκελα ήηαλ ίδηα θαη ζηηο άιιεο κηζέο(16) φηη ήηαλ
δηαθνξεηηθά. ηηο δνθηκαζίεο πνπ ηα δπν εξεζίζκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο 4
είραλ δηαθνξά ζην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο 10, 4 είραλ δηαθνξά 20, 4 είραλ
δηαθνξά 30 θαη άιια 4 είραλ δηαθνξά 40.
Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο(πεηξακαηηθή θάζε) ήηαλ φζνλ αθνξά ηε
δηαδηθαζία ίδην κε ην πξψην κε ηε κφλε δηαθνξά πσο ε έλδεημε γηα ην αλ ε απάληεζε
ήηαλ ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ζπλνδεχνληαλ απφ έλαλ ήρν(δηαθνξεηηθφ γηα ηηο ζσζηέο
θαη ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο) θαζψο θαη απφ ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ
απαληήζεσλ. ηελ πεηξακαηηθή θάζε νη δνθηκαζίεο ήηαλ πάιη 32 αιιά ππήξραλ
δηαθνξεηηθά δεπγάξηα απφ φηη ζηε βαζηθή θάζε.
Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
1. Σν επίπεδν ηειεηνκαλίαο(κεηαβιεηή ππνθεηκέλσλ).
2. Ζ ηηκσξία ή κε ησλ ιαλζαζκέλσλ θαη απαληήζεσλ.
Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
Οη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Πείξακα 1 ήηαλ ίδηεο κε εθείλεο
ηνπ Protest.
ρεδηαζκόο
Σν πεηξακαηηθφ ζρέδην ηνπ Πεηξάκαηνο 1 αθνινπζεί ηε κνξθή ΑΒ, δειαδή κε
κηα βαζηθή θαη κηα πεηξακαηηθή θάζε. Σν Πείξακα 1 πεξηιάκβαλε ηφζν πεηξακαηηθφ
ζρεδηαζκφ εληφο φζν θαη κεηαμχ ππνθεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα, νη επηδξάζεηο ηεο
ηηκσξίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ εμεηάδνληαη κε ζρεδηαζκφ εληφο
ππνθεηκέλσλ, αιιά δεδνκέλνπ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ιηγφηεξν θαη
πεξηζζφηεξν ηειεηνκαλείο νη ίδηεο επηδξάζεηο εμεηάζηεθαλ θαη κεηαμχ ππνθεηκέλσλ.
Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλαο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο 2x2 αλάινγα κε ην επίπεδν
ηειεηνκαλίαο(ρακειφ θαη πςειφ) θαη ηελ ηηκσξία(δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο) ή
κε ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ(πξψην κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο).
ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο
Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ηνπ Πεηξάκαηνο 1 έγηλαλ κέζσ ηφζν ηεο εθαξκνγήο
E-Data Aid ηνπ πξνγξάκκαηνο E-Prime φζν θαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS
Statistics 20.
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Απνηειέζκαηα
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1Β δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ην επίπεδν ηειεηνκαλίαο. Όζσλ αθνξά ην ρξφλν απάληεζεο
θαηά ηελ παξνπζία ηνπ «Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν ENTER» , φπσο
θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 1Β ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε απφ ην πξψην(βαζηθή θάζε)
ζην δεχηεξν κέξνο(πεηξακαηηθή θάζε) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 θαη 2, ελψ παξακέλεη
ζηαζεξφο ζην ζπκκεηέρνληα 3. Μείσζε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο παξαηεξείηαη θαη
φζσλ αθνξά ην ρξφλν απάληεζεο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ
αληηθεηκέλνπ(Γξάθεκα 2Β) θαη φζσλ αθνξά ην ρξφλν απάληεζεο θαηά ηελ
παξνπζίαζε ηνπ δεχηεξνπ αληηθεηκέλνπ(Γξάθεκα 3Β). Ζ επίδνζε ζην ζπκκεηέρνληα
1 ρεηξνηέξεπζε απφ ην πξψην ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο, ελψ ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο 2 θαη 3 βειηηψζεθε. Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2Β.
Πίλαθαο 1Β. Μέζοι όποι ζςμμεηεσόνηων ζηιρ κλίμακερ ηος επωηημαηολογίος
πκκεηέρσλ
FMPS
OCI-SV
BIS 11
TAF
2,99
1,19
2,90
2,64
1
2,83
1,67
2,41
2,00
2
3,09
2,00
2,58
1,68
3

HoP
0,63
1,57
1,57

Πίλαθαο 2Β. Ποζοζηό ζωζηών απανηήζεων ζε κάθε μέπορ ηος πειπάμαηορ
πκκεηέρσλ
1ν Μέξνο
2ν Μέξνο
1
54%
49%
2
70%
76%
3
55%
68%
Γξάθεκα 1Β

Χρόνος απάνηηζης

Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ"Όηαν είζαι
έηοιμος πάηηζε ηο πλήκηρο ENTER"
2500
2000
1500

1ο Μέρος

1000

2ο Μέρος

500
0
1

2

3

Σσμμεηέτονηες
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Γξάθεκα 2Β

Χρόνος απάνηηζης(msec)

Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ πρώηοσ ερεθίζμαηος
4500,00
4000,00
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

1ο Μέρος
2ο Μέρος

1

2

3

Σσμμεηέτονηες

Γξάθεκα 3Β
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ δεύηεροσ
ερεθίζμαηος

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

2500,00
2000,00
1500,00

1ο Μέρος

1000,00

2ο Μέρος

500,00
0,00
1

2

3

Σσμμεηέτονηες

πδήηεζε
ην Πείξακα 1 ζπκκεηείραλ κφλν 3 ζπκκεηέρνληεο δηφηη κε ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ έγηλε θακία ππφζεζε δελ επηβεβαηψλνληαλ θαη απηφ ην γεγνλφο
απνδφζεθε ζε κεζνδνινγηθφ ζθάικα. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε πσο νη
ζπκκεηέρνληεο αξγνχζαλ αξθεηά λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ηκήκαηα θάζε δνθηκαζίαο
ζηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ζεκαληηθά ν κέζνο φξνο ηνπ
ρξφλνπ απάληεζεο ζην πξψην κέξνο θαη λα έηζη λα κε γίλνληαη δηαθξηηέο νη δηαθνξέο
πνπ νθείινληαη ζην ρεηξηζκφ. Ζ ιχζε γηα απηφ ην κεζνδνινγηθφ δήηεκα ήηαλ λα
δεκηνπξγεζεί κηα δνθηκαζηηθή θάζε πξηλ ηε βαζηθή θάζε πνπ ζα είρε σο ζθνπφ ηελ
εμνηθείσζε κε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη σο εθ ηνχηνπ δε ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ
ζηηο αλαιχζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πεηξάκαηνο 1 ήηαλ ζεκαληηθά θαζψο
βνήζεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Πεηξάκαηνο 3 πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα.
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ΠΔΙΡΑΜΑ 2
Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
ην πείξακα 2(ηηκσξίαο ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο) πήξαλ κέξνο 11 άηνκα(10
γπλαίθεο θαη 1 άληξαο), ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θνηηεηέο ςπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 20,5 έηε. Καλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ
αληηκεηψπηδε πξφβιεκα κε ηελ φξαζε ηνπ ή θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο.
Πεηξακαηηθό πιηθό
Σν Πέηξακα 2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη
Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ηνπ Πεηξάκαηνο 2 ρνξεγήζεθε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην κε απηφ ηνπ
Πεηξάκαηνο 1.
Γηαδηθαζία
Ζ δηαδηθαζία ηνπ Πεηξάκαηνο 2 ήηαλ ίδηα κε εθείλε ηνπ Πεηξάκαηνο 1.
Πεηξακαηηθό έξγν
Σν πεηξακαηηθφ έξγν ηνπ Πεηξάκαηνο 2 ήηαλ ίδην κε εθείλν ηνπ Πεηξάκαηνο 1
κε ηε κφλε δηαθνξά πσο ζην δεχηεξφ κέξνο ην αληηθείκελν παξνπζηάδνληαλ γηα 1,7
sec θαη ε κε απάληεζε εληφο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζεσξνχληαλ ιάζνο κε
απνηέιεζκα λα αθνπζηεί ν ήρνο ηεο θφξλαο αιιά θαη λα κεησζεί ην πνζνζηφ ησλ
ζσζηψλ απαληήζεσλ.
Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
1.Σν επίπεδν ηειεηνκαλίαο(κεηαβιεηή ππνθεηκέλσλ).
2.Ζ ηηκσξία ή κε ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ.
3.Ζ ηηκσξία ή κε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο
Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ Πεηξάκαηνο 2 ήηαλ νη ίδηεο κε απηέο ηνπ
Πεηξάκαηνο 1 θαη ηνπ Protest, αιιά επίζεο κεηξήζεθε ν αξηζκφο ησλ θνξψλ πνπ νη
ζπκκεηέρνληεο δελ πξνιάβαηλαλ λα απαληήζνπλ εληφο ηνπ επηηξεπηνχ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο.
ρεδηαζκόο
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Πεηξάκαηνο 2 ήηαλ ίδηνο κε απηφλ ηνπ Πεηξάκαηνο 1.
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ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ίδηεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο κε απηέο ηνπ Πεηξάκαηνο 1.

Απνηειέζκαηα
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2Γ, ν κέζνο φξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
θιίκαθα ηεο ηειεηνκαλίαο(FMPS) ήηαλ 3,08(sd=0,58). ηνλ Πίλαθα 1Γ κπνξεί θαλείο
λα παξαηεξήζεη πσο δχν ζπκκεηέρνληεο(νη ζπκκεηέρνληεο 4 θαη 11) έρνπλ ζθνξ ζηελ
θιίκαθα ηεο ηειεηνκαλίαο πνπ είλαη κηα ηππηθή απφθιηζε θάησ απφ ηνλ κέζν φξν(νη
ζπκκεηέρνληεο2,37 θαη 2,17), ελψ ν ζπκκεηέρσλ 6 έρεη ζθνξ 4,4 πνπ είλαη κηα ηππηθή
απφθιηζε πάλσ απφ ην ζπλνιηθφ κέζν φξν.
Όζσλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, κπνξεί θαλείο λα
παξαηεξήζεη ζην Γξάθεκα 1Γ πσο γεληθψο ν ρξφλνο απάληεζεο θαηά ηελ
παξνπζίαζε ηνπ «φηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν ENTER» κεηψλεηαη απφ ην
πξψην ζην δεχηεξν κέξνο, εθηφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 3 θαη 9 πνπ απμάλεηαη
ζεκαληηθά. Ο ρξφλνο απάληεζεο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ(Γξάθεκα 2Γ)
φζν θαη ηνπ δεχηεξνπ αληηθεηκέλνπ(Γξάθεκα 3Γ) κεηψλεηαη ζε φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο απφ ην πξψην ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο.
Ζ επίδνζε ζην πεηξακαηηθφ έξγν απφ ην πξψην ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ
πεηξάκαηνο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4Γ, ζε θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο
βειηηψλεηαη(ζπκκεηέρνληεο 2, 3, 4, 5, 6, 8 θαη 11) θαη ζε θάπνηνπο
ρεηξνηεξεχεη(ζπκκεηέρνληεο 1, 7, 9 θαη 10). Όζσλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ
ρξφλνπ θαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 3Γ πσο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο δελ
έθαλαλ θαλέλα ιάζνο ρξφλνπ, πέληε ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ έλα ιάζνο ρξφλνπ, δχν
ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ δχν ιάζε ρξφλνπ θαη έλαο έθαλε πέληε ιάζε ρξφλνπ.
Πίλαθαο 1Γ. Μέζοι όποι ζςμμεηεσόνηων ζηιρ κλίμακερ ηος επωηημαηολογίος
πκκεηέρσλ
FMPS
OCI-SV
BIS 11
TAF
HoP
2,91
1,17
2,86
2,63
0,63
1
2,83
1,67
2,41
2,00
1,57
2
2,94
1,00
2,59
1,68
1,50
3
2,37
1,78
2,86
2,26
0,83
4
3,23
1,33
3,34
1,89
0,63
5
4,40
3,44
2,93
3,84
1,77
6
3,43
1,89
3,03
1,89
2,10
7
3,00
1,44
2,72
1,47
0,80
8
3,31
1,33
3,03
2,05
1,00
9
3,31
2,17
2,41
2,42
1,87
10
2,17
0,83
2,69
2,16
1,93
11

Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ

30

Ο ρόλος των σημάτων ασφάλειας στην τελειομανία
Πίλαθαο 2Γ
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

FMPS

11

2,17

4,40

3,0818

,58675

OCI-SV

11

,83

3,44

1,6409

,71573

BIS 11

11

2,41

3,34

2,8064

,28069

TAF

11

1,47

3,84

2,2082

,63130

HoP

11

,63

2,10

1,3300

,56075

Valid N (listwise)

11

Γξάθεκα 1Γ
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ "Όηαν είζαι έηοιμος
πάηηζε ηο πλήκηρο ENTER"

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

5000
4000
3000

1ο Μέρος

2000

2ο Μέρος

1000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σσμμεηέτονηες

Γξάθεκα 2Γ

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ πρώηοσ
ανηικειμένοσ
15000,00
10000,00

1ο Μέρος

5000,00

2ο Μέρος

0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σσμμεηέτονηες
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Γξάθεκα 3Γ

Χρόνος απάνηηζης

Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ δεύηεροσ
ερεθίζμαηος
15000,00
10000,00

1ο Μέρος

5000,00

2ο Μέρος

0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σσμμεηέτονηες

Πίλαθαο 3Γ. Απιθμόρ λαθών σπόνος
πκκεηέρνληεο
Αξηζκόο ιαζώλ ρξόλνπ
1
2
2
1
3
5
4
1
5
0
6
1
7
1
8
2
9
0
10
0
11
1
Πίλαθαο 4Γ. Ποζοζηό ζωζηών απανηήζεων ζε θάζε κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο
πκκεηέρσλ
1ν Μέξνο
2ν Μέξνο
1
54%
46%
2
71%
75%
3
57%
68%
4
64%
71%
5
61%
64%
6
68%
71%
7
75%
64%
8
61%
63%
9
57%
54%
10
61%
46%
11
61%
68%
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πδήηεζε
Σν Πείξακα 2 είρε παξφκνην ζρεδηαζκφ κε απηφ ηνπ Πεηξάκαηνο 1, θαζψο
απνηεινχληαλ απφ δχν κέξε θαη νη κεηξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ μεθηλνχζαλ απφ
ηελ πξψηε θηφιαο δνθηκαζία. Απηφ ην γεγνλφο εμεγεί πηζαλφηαηα πσο νη ρξφλνη ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε φια ηα ηκήκαηα(«Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν
ENTER», πξψην θαη δεχηεξν αληηθείκελν) ησλ δνθηκαζηψλ κεηψζεθαλ απφ ην πξψην
ζην δεχηεξν κέξνο, φπσο θαη ζην Πείξακα 1. Δπίζεο ην γεγνλφο πσο φια ηα
εξεζίζκαηα ήηαλ θχθινη πηζαλφηαηα λα κείσλε ηελ εληζρπηηθή δχλακε ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ κάιηζηα ε επίδξαζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο εμάζθεζεο
ήηαλ αξθεηά έληνλε. Σέινο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3 νη ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ
γεληθψο πνιχ ιίγα ιάζε ρξφλνπ, δεδνκέλνπ πσο ηξεηο απφ απηνχο δελ έθαλαλ νχηε
έλα ιάζνο. Σν γεγνλφο απηφ αθπξψλεη νπζηαζηηθά ηε κεηαβιεηή ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
ρξφλνπ απάληεζεο.
Σα παξαπάλσ κεζνδνινγηθά δεηήκαηα κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ κε ηε
δεκηνπξγία κηα δνθηκαζηηθήο θάζεο, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζα εμνηθεηψλνληαλ
κε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο παξαηεξήζεθε, φπσο ζην Πείξακα 1, πσο νη
ζπκκεηέρνληεο έηεηλαλ λα θαζπζηεξνχλ ηδηαίηεξα ζηηο πξψηεο δνθηκαζίεο. Ζ
επίδξαζε ηεο εμάζθεζεο ιφγσ ηνπ ίδηνπ είδνπο εξεζηζκάησλ κπνξνχζε λα ιπζεί κε
ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ εηδψλ εξεζηζκάησλ. Σέινο, απαξαίηεηε ήηαλ ε κείσζε
ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ απάληεζεο ζην δεχηεξν αληηθείκελν θαζψο φπσο θάλεθε ην
1,7sec ήηαλ αξθεηφ ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα απνθεχγνπλ ηελ ηηκσξία. Όιεο νη
παξαπάλσ κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο ιήθζεθαλ ππφςηλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ
Πεηξάκαηνο 4.
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ΠΔΙΡΑΜΑ 3
Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
ην πξψην Πείξακα(κε ηηκσξίαο ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο) ζπκκεηείραλ 11
άηνκα (8 γπλαίθεο θαη 3 άληξεο), ζηελ πιεηνςεθία φινη θνηηεηέο ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 21 έηε. Καλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ
αληηκεηψπηδε πξφβιεκα κε ηελ φξαζε ηνπ ή θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο.
Πεηξακαηηθό πιηθό
Σν Πέηξακα 3 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη
Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. ην
Πέηξακα 3 ρνξεγήζεθε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην κε εθείλν ησλ πξνεγνχκελσλ
πεηξακάησλ.
Γηαδηθαζία
Ζ δηαδηθαζία ηνπ Πεηξάκαηνο 3 ήηαλ ίδηα κε εθείλε ησλ πξνεγνχκελσλ
πεηξακάησλ.
Πεηξακαηηθό έξγν
ε αληίζεζε κε ηα Πεηξάκαηα 1 θαη 2, ην Πείξακα 3 πεξηιάκβαλε ηξία κέξε
ελψ εθηφο απφ θχθινπο παξνπζηάδνληαλ θαη αζηέξηα κε 10 πιεπξέο, αζηέξηα κε 12
πιεπξέο θαη ηξίγσλα. Σν πξψην κέξνο ήηαλ δνθηκαζηηθφ(πεξηιάκβαλε 6 δνθηκαζίεο),
ήηαλ ίδην κε ηε βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη είρε σο ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ κε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ελψ ηα ππφινηπα δχν ήηαλ ίδηα κε
εθείλα ηνπ Πεηξάκαηνο 1. Γειαδή πεξηιάκβαλε κηα βαζηθή θαη κηα πεηξακαηηθή
θάζε, ζηελ νπνία νη ζσζηέο θαη νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζπλνδεχνληαλ απφ έλα
ήρν(δηαθνξεηηθφ γηα ηηο ζσζηέο θαη ηεο ιάζνο απαληήζεηο) αιιά θαη απφ ηελ
εκθάληζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ.
Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
3. Σν επίπεδν ηειεηνκαλίαο(κεηαβιεηή ππνθεηκέλσλ).
4. Ζ ηηκσξία ή κε ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ.
Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
Οη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην Πείξακα 3 ήηαλ ίδηεο κε απηέο ηνπ πεηξάκαηνο 1
θαη αθνξνχζαλ 1. ην ρξφλν απάληεζεο φηαλ ηνπο παξνπζηάδνληαλ ζηελ νζφλε ην
θείκελν « Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν ENTER », 2. ην ρξφλν πνπ
κειεηνχζαλ ην πξψην αληηθείκελν κέρξη λα παηήζνπλ ην πιήθηξν SPACE, 3. ηo
ρξφλν πνπ έθαλαλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαλ ην δεχηεξν αληηθείκελν
κέρξη λα απαληήζνπλ αλ ήηαλ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο κε ην πξνεγνχκελν θαη
4. ηελ αθξίβεηα ηεο απάληεζεο ηνπο.
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ρεδηαζκόο
Σν πεηξακαηηθφ ζρέδην ηνπ Πεηξάκαηνο 3 αθνινπζεί ηε κνξθή ΑΒ, δειαδή κε
κηα βαζηθή θαη κηα πεηξακαηηθή θάζε αιιά κε ηε δηαθνξά φηη ππάξρεη θαη κηα
δνθηκαζηηθή θάζε πξηλ ηε βαζηθή. Σν Πείξακα 3 πεξηιάκβαλε ηφζν πεηξακαηηθφ
ζρεδηαζκφ εληφο φζν θαη κεηαμχ ππνθεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα, νη επηδξάζεηο ηεο
ηηκσξίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ εμεηάζηεθαλ κε ζρεδηαζκφ εληφο
ππνθεηκέλσλ, αιιά δεδνκέλνπ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ιηγφηεξν θαη
πεξηζζφηεξν ηειεηνκαλείο νη ίδηεο επηδξάζεηο εμεηάζηεθαλ θαη κεηαμχ ππνθεηκέλσλ.
Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλαο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο 2x2 αλάινγα κε ην επίπεδν
ηειεηνκαλίαο(ρακειφ θαη πςειφ) θαη ηελ ηηκσξία(δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο) ή
κε ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ(πξψην κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο).
ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ
πξνεγνχκελσλ πεηξακάησλ.

νη

ίδηεο

ζηαηηζηηθέο

αλαιχζεηο
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Απνηειέζκαηα
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2Γ ν κέζνο φξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
θιίκαθα ηειεηνκαλίαο(FMPS) ήηαλ 2,67(sd=0,52). ηνλ Πίλαθα 1Γ κπνξεί θαλείο λα
παξαηεξήζεη πσο ηέζζεξεηο ζπκκεηέρνληεο(νη 2, 6, 7 θαη 11) έρνπλ ζθνξ κηα ηππηθή
απφθιηζε θάησ απφ ην κέζν φξν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πεηξάκαηνο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηνχο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηαρξεζηηθά ν φξνο «κε
ηειεηνκαλείο». Δπίζεο άιινη δχν ζπκκεηέρνληεο(νη 9 θαη 10) έρνπλ ζθνξ ζηελ
θιίκαθα ηειεηνκαλίαο κηα ηππηθή απφθιηζε πάλσ απφ ην κέζν φξν φισλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη γηα απηνχο καδί κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πεηξάκαηνο θαηαρξεζηηθά ν φξνο
«ηειεηνκαλείο».
Πίλαθαο 1Γ. Μέζοι όποι ζςμμεηεσόνηων ζηιρ κλίμακερ ηος επωηημαηολογίος
πκκεηέρσλ
FMPS
OCI-SV
BIS 11
TAF
2,83
1,06
2,57
1,47
1
2,11
1,50
2,40
2,05
2
2,80
1,28
2,93
2,79
3
2,77
0,72
2,60
2,21
4
2,91
1,39
2,53
2,63
5
2,12
1,67
2,57
2,32
6
2,03
0,67
2,47
2,26
7
3,00
1,00
2,40
1,68
8
3,54
1,67
2,57
2,00
9
3,23
1,33
2,90
1,89
10
1,83
1,11
2,53
2,95
11

HoP
1,10
0,70
0,73
0,73
0,67
1,10
1,33
1,53
1,40
0,63
1,40

Πίλαθαο 2Γ
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

FMPS

11

2,6773

,52826

OCI-SV

11

1,1573

,48054

BIS 11

11

2,5882

,17515

TAF

11

2,2045

,45555

HoP

11

1,0291

,34671

Valid N (listwise)

11

Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 1Γ φζσλ αθνξά ην ρξφλν απάληεζεο θαηά ηελ
παξνπζίαζε ηνπ «Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν ENTER» παξαηεξήζεθε
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 1, 2, 3, 4, 8, 9 θαη 10 ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο
απφ ην δεχηεξν(βαζηθή θάζε) ζην ηξίην κέξνο(πεηξακαηηθή θάζε) ηνπ πεηξάκαηνο.
Αληίζεηα, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 6, 7 θαη 11 παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ ρξφλνπ
απάληεζεο απφ ην δεχηεξν ζην ηξίην κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο, ελψ ζην ζπκκεηέρνληα 5
ν ρξφλνο απάληεζεο παξέκεηλε ζηαζεξφο.
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Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 2Γ, φζσλ αθνξά ην ρξφλν απάληεζεο θαηά ηελ
παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ αληηθεηκέλνπ παξαηεξήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 3, 4, 5, 9,
10 αχμεζε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο απφ ην δεχηεξν (βαζηθή θάζε) ζην ηξίην κέξνο ηνπ
πεηξάκαηνο(πεηξακαηηθή θάζε). Ο ρξφλνο απάληεζεο παξέκεηλε ζηαζεξφο απφ ην 2ν
ζην 3ν κέξνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 1 θαη 8. Αληίζεηα, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 2, 6, 7
θαη 11 ν ρξφλνο απάληεζεο κεηψζεθε απφ ηελ βαζηθή ζηελ πεηξακαηηθή θάζε.
Όζσλ αθνξά ην ρξφλν απάληεζεο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ δεχηεξνπ
αληηθεηκέλνπ, φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 3Γ, παξαηεξήζεθε κηθξή αχμεζε ηνπ
ρξφλνπ απάληεζεο απφ ην δεχηεξν(βαζηθή θάζε) ζην ηξίην κέξνο(πεηξακαηηθή θάζε)
ηνπ πεηξάκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 1, 2, 3, 4 θαη 8, ελψ κεγαιχηεξε αχμεζε
παξαηεξήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 5, 9 θαη 10. Αληίζεηα, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 6, 7
θαη 11 παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο απφ ην δεχηεξν ζην ηξίην κέξνο
ηνπ πεηξάκαηνο.
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3Γ, ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζε θάζε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζσζηψλ
απαληήζεσλ απφ ην δεχηεξν(βαζηθή θάζε) ζην ηξίην κέξνο ηνπ
πεηξάκαηνο(πεηξακαηηθή θάζε) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 2, 6 θαη 7. ηαζεξή ήηαλ ε
επίδνζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 4, 5 θαη 10. Αληίζεηα, κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζσζηψλ
απαληήζεσλ απφ ην δεχηεξν ζην ηξίην κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο παξαηεξήζεθε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο 1, 3, 8, 9 θαη 11.
Γξάθεκα 1Γ
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ "Όηαν είζαι έηοιμος
πάηηζε ηο πλήκηρο ENTER"

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

5000
4000
1o Μέρος

3000

2ο Μέρος

2000

3ο Μέρος

1000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σσμμεηέτονηες
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Γξάθεκα 2Γ
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ πρώηοσ
ανηικειμένοσ

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

10000
8000
1ο Μέρος

6000

2ο Μέρος

4000

3ο Μέρος

2000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σσμμεηέτονηες

Γξάθεκα 3Γ
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζιάζη ηοσ δεύηεροσ
ανηικειμένοσ

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

2500
2000
1ο Μέρος

1500

2ο Μέρος

1000

3ο Μέρος

500
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σσμμεηέτονηες

Πίλαθαο 3Γ. Ποζοζηό ζωζηών απανηήζεων ζε κάθε μέπορ ηος πειπάμαηορ
πκκεηέρσλ
1ν Μέξνο
2ν Μέξνο
3ν Μέξνο
1
83%
88%
78%
2
83%
72%
78%
3
83%
84%
81%
4
67%
84%
84%
5
83%
78%
78%
6
67%
59%
72%
7
67%
72%
75%
8
67%
75%
72%
9
100%
84%
75%
10
83%
81%
81%
11
67%
53%
31%

Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ

38

Ο ρόλος των σημάτων ασφάλειας στην τελειομανία

πδήηεζε
Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πεηξάκαηνο 3 επηβεβαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο καο ζρεηηθά
κε ηνλ απμεκέλν έιεγρν ησλ ηειεηνκαλψλ ζε ζπλζήθεο ηηκσξίαο ησλ ιαλζαζκέλσλκε ηέιεησλ απαληήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεηξακαηηθή θάζε παξαηεξήζεθε πσο ν
ρξφλνο απάληεζεο ησλ ηειεηνκαλψλ ήηαλ απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή θάζε,
ηφζν φηαλ έιεγραλ ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ηνπ εαπηνχ ηνπο, φζν θαη φηαλ εμέηαδαλ
ην πξψην θαη ην δεχηεξν αληηθείκελν σο πξνο ηελ νκνηφηεηα ησλ κεγεζψλ ηνπο.
Αληίζεηα, ζηνπο κε ηειεηνκαλείο ν ρξφλνο απάληεζεο κεηψζεθε απφ ηελ βαζηθή ζηελ
πεηξακαηηθή θάζε φηαλ έιεγραλ ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη φηαλ
εμέηαδαλ ην πξψην αληηθείκελν, ελψ παξέκεηλε ζηαζεξφο φηαλ εμέηαδαλ ην δεχηεξν
αληηθείκελν. Όπσο θαίλεηαη ζηα Γηαγξάκκαηα 1Δ, 2Δ θαη 3Δ, ελψ ζηε βαζηθή θάζε
νη δηαθνξά ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ ησλ ηειεηνκαλψλ θαη ησλ κε ηειεηνκαλψλ ήηαλ κηθξή
σο κεδακηλή, ζηελ πεηξακαηηθή θάζε, φπνπ δειαδή ππήξρε ε επηβνιή ηηκσξίαο γηα
ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ κεγαιχηεξε, κε
ηνπο ηειεηνκαλείο λα ειέγρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κε ηειεηνκαλείο. Σα
παξαπάλσ επξήκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε καο πσο ηα εξεζίζκαηα ηνπ
ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζήκαηα αζθάιεηαο ζε ζπλζήθεο φπνπ νη ιαλζαζκέλεο-κε
ηέιεηεο δξάζεηο ηηκσξνχληαη. Ζ επίδξαζε απηή εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηνπο
ηειεηνκαλείο πηζαλψο εμαηηίαο ελφο ηζηνξηθνχ απμεκέλεο ηηκσξίαο φηαλ εμέθεξαλ κηα
ιαλζαζκέλε θξίζε. Αληηζέησο, νη κε ηειεηνκαλείο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ
ηελ ηηκσξία θαη παξαηεξείηαη πηζαλψο ε επίδξαζε ηεο εμάζθεζεο κε ην έξγν θαη γηα
ηνχην ην ιφγν γίλεηαη νξαηή ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αμηφπηζηεο
ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηειεηνκαλίαο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο, εληνχηνηο
επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε πσο ε ηειεηνκαλία
φπσο θαη άιιεο ςπρνπαζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην ηζηνξηθφ
ηηκσξίαο(Αγγειάθεο θαη Μέιινλ, 2011).
Έλα απνηέιεζκα πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο πσο
ην πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ ηειεηνκαλψλ απφ ηε βαζηθή ζηελ πεηξακαηηθή
θάζε κεηψζεθε, ζε αληίζεζε κε ην πνζνζηφ ησλ κε ηειεηνκαλψλ πνπ παξέκεηλε
ζηαζεξφ(Πίλαθαο 1Δ). Μηα εξκελεία απηνχ ηνπ επξήκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο
ε ηηκσξία ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ αξλεηηθά
εληζρπηηθνχ ήρνπ(ΔΔ-) πηζαλψο πξνθάιεζε ηε δηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ηνκέα ηνπ
απηφκαηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πξφθιεζε ησλ αληηδξάζεσλ απηψλ πηζαλψο
είλαη αζπκβίβαζηε κε κηα ηφζν «ιεπηή» δηάθξηζε φπσο ε θξίζε γηα ηε δηαθνξά
κεγέζνπο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πεηξάκαηνο. Ζ επίδξαζε απηή ηεο ηηκσξίαο είλαη πην
εκθαλήο ζηνπο ηειεηνκαλείο πηζαλψο ιφγσ ελφο κεγαιχηεξνπ ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο ζηε
δσή ηνπο. Βέβαηα νη εξκελείεο απηέο έρνπλ έλα βαζηθφ πεξηνξηζκφ ζην παξψλ
πείξακα, δεδνκέλνπ πσο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη αξθεηά κηθξφο θαη δελ
ππάξρεη ίζνο αξηζκφο ηειεηνκαλψλ θαη κε ηειεηνκαλψλ. Έηζη, ζα ήηαλ ρξήζηκν
κειινληηθά λα εμεηαζηεί ε παξαπάλσ εξκελεία κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ
ππνθεηκέλσλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα δηέγεξζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη
παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ζα καο
πξνζέθεξαλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ηηκσξίαο.
Όζσλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηειεηνκαλψλ παξαηεξνχκε πσο ζε φιεο
ηηο θάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο νη ηειεηνκαλείο είραλ θαιχηεξε επίδνζε απφ ηνπο κε
ηειεηνκαλείο, απνηέιεζκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ησλ Eysenck θαη
Calvo(1992). Δληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηα φζσλ αθνξά ηνλ απμεκέλν έιεγρν ησλ
ηειεηνκαλψλ είλαη ζχκθσλα κε απηά άιισλ εξεπλψλ(Stoeber θαη Eysenck, 2008;
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Ishida, 2005; Kobori θαη Tanno,2008), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε γηα ηε
κεησκέλε απνδνηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε πςειά επίπεδα ηειεηνκαλίαο φηαλ
ιακβάλεηαη ππφςηλ θαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη. Βέβαηα, ππάξρεη ν
πεξηνξηζκφο ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κε απνηέιεζκα λα είλαη
απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή ελφο πεηξάκαηνο κε πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, γεγνλφο
πνπ ζα επηβεβαίσλε πιήξσο ηηο ελδείμεηο ηνπ παξφληνο πεηξάκαηνο.
Γηάγξακκα 1Δ

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ όηαν είζαι έηοιμος
πάηηζε ηο πλήκηρο ENTER: Σύγκριζη ηελειομανών και μη
ηελειομανών
2500
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μη τελειομανείς

1000

τελειομανείς

500
0
1
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Μέρος ηοσ πειράμαηος

εκείσζε: 1ν κέξνο-δνθηκαζηηθή θάζε, 2ν κέξνο- βαζηθή θάζε, 3ν κέξνοπεηξακαηηθή θάζε.
Γηάγξακκα 2Δ
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ πρώηοσ
ανηικειμένοσ:Σύγκριζη ηελειομανών και μη ηελειομανών

Χρόνος
απάνηηζης(msec)
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Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ

40

Ο ρόλος των σημάτων ασφάλειας στην τελειομανία

Γηάγξακκα 3Δ
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ δεύηεροσ
ανηικειμένοσ:Σύγκριζη ηελειομανών και μη ηελειομανών

Χρόνος
απάνηηζης(msec)
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1500
μη τελειομανείς
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Μέρος ηοσ πειράμαηος

Πίλαθαο 1Δ
1
2
3

Με ηειεηνκαλείο
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64
64
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Σειεηνκαλείο
80
82
72
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ΠΔΙΡΑΜΑ 4
Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
ην Πείξακα 4(ηηκσξίαο ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο) πήξαλ κέξνο 11 άηνκα (8
γπλαίθεο θαη 3 άληξεο) κε κέζσ φξν ειηθίαο ηα 22 έηε, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ
ήηαλ θνηηεηέο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σέινο, θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
δελ αληηκεηψπηδε πξφβιεκα κε ηελ φξαζε ηνπ ή θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο.
Πεηξακαηηθό πιηθό
Σν Πέηξακα 4 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη
Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. ην
Πέηξακα 4 ρνξεγήζεθε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην κε εθείλν ησλ πξνεγνχκελσλ
πεηξακάησλ.
Γηαδηθαζία
Ζ δηαδηθαζία ηνπ Πεηξάκαηνο 4 ήηαλ ίδηα κε εθείλε ησλ πξνεγνχκελσλ
πεηξακάησλ.
Πεηξακαηηθό έξγν
Όπσο ην Πείξακα 3, ην Πείξακα 4 πεξηιάκβαλε ηξία κέξε θαη ηα είδε
εξεζηζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαλ ήηαλ θχθινη, ηξίγσλα, αζηέξηα κε 10 θαη αζηέξηα
κε12 πιεπξέο φπσο αθξηβψο θαη ζην Πείξακα 3. Σν πξψην κέξνο ήηαλ
δνθηκαζηηθφ(πεξηιάκβαλε 6 δνθηκαζίεο), ήηαλ ίδην κε ηε βαζηθή θάζε ηνπ
πεηξάκαηνο θαη είρε σο ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ελψ ηα ππφινηπα δχν ήηαλ ζε ίδηα κε εθείλα ηνπ Πεηξάκαηνο
2 κε κηα δηαθνξά. ηελ πεηξακαηηθή θάζε ην αληηθείκελν παξνπζηάδνληαλ γηα 0,75
sec θαη ε κε απάληεζε εληφο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζεσξνχληαλ
ιαλζαζκέλε κε απνηέιεζκα λα αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ ιάζνπο θαη λα κεησζεί ην
πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ.
Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
1.Σν επίπεδν ηειεηνκαλίαο(κεηαβιεηή ππνθεηκέλσλ).
2.Ζ ηηκσξία ή κε ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ.
3.Ζ ηηκσξία ή κε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο.
Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ Πεηξάκαηνο 4 ήηαλ νη ίδηεο κε απηέο ηνπ
Πεηξάκαηνο 3, αιιά επίζεο κεηξήζεθε ν αξηζκφο ησλ θνξψλ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο
δελ πξνιάβαηλαλ λα απαληήζνπλ εληφο ηνπ επηηξεπηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζην
δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο.
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ρεδηαζκόο
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Πεηξάκαηνο 4 ήηαλ ίδηνο κε απηφλ ηνπ Πεηξάκαηνο 3.
ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ
πξνεγνχκελσλ πεηξακάησλ.

νη

ίδηεο

ζηαηηζηηθέο

αλαιχζεηο

κε

απηέο

ησλ

Απνηειέζκαηα
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2Σ ν κέζνο φξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
θιίκαθα ηειεηνκαλίαο(FMPS) ήηαλ 2,9(sd=0,77). ηνλ Πίλαθα 1Σ κπνξεί θαλείο λα
παξαηεξήζεη πσο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο(νη 3, 4 θαη 7) έρνπλ ζθνξ κηα ηππηθή απφθιηζε
θάησ απφ ην κέζν φξν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πεηξάκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
απηνχο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηαρξεζηηθά ν φξνο «κε ηειεηνκαλείο». Δπίζεο άιινο
έλαο ζπκκεηέρνλσλ(ν ζπκκεηέρσλ 1) έρεη ζθνξ ζηελ θιίκαθα ηειεηνκαλίαο κηα
ηππηθή απφθιηζε πάλσ απφ ην κέζν φξν φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη γηα απηφλ καδί
κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
πεηξάκαηνο θαηαρξεζηηθά ν φξνο «ηειεηνκαλείο».
Πίλαθαο 1Σ. Μέζοι όποι ζςμμεηεσόνηων ζηιρ κλίμακερ ηος επωηημαηολογίος
πκκεηέρσλ
FMPS
OCI-SV
BIS 11
TAF
4,39
3,41
2,59
3,82
1
3,24
1,88
2,41
1,82
2
1,85
0,53
2,22
3,65
3
1,82
0,18
2,74
1,29
4
3,30
1,29
2,89
2,00
5
2,94
1,47
2,67
1,41
6
2,03
0,71
2,30
1,82
7
3,30
2,12
2,56
2,47
8
2,70
,82
2,59
2,29
9
3,36
2,18
2,78
3,06
10
2,97
3,91
2,69
1.50
11

HoP
1,79
1,97
,72
,59
,93
,72
,62
1,52
1,97
1,03
1,97

Πίλαθαο 1Σ
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

FMPS

11

1,82

4,39

2,9000

,77069

OCI-SV

11

,18

3,91

1,6818

1,17892

BIS 11

11

2,22

2,89

2,5855

,20471

TAF

11

1,29

150,00

15,7845

44,52216

HoP

11

,59

1,97

1,2573

,58858

Valid N (listwise)

11
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Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 1Σ φζσλ αθνξά ην ρξφλν απάληεζεο θαηά ηελ
παξνπζίαζε ηνπ «Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν ENTER» παξαηεξήζεθε
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 θαη 11 αχμεζε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο
απφ ην δεχηεξν(βαζηθή θάζε) ζην ηξίην κέξνο(πεηξακαηηθή θάζε) ηνπ πεηξάκαηνο.
Αληίζεηα, ζην ζπκκεηέρνληα 7 παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο απφ ην
2ν ζην 3ν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο.
Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 2Σ, φζσλ αθνξά ην ρξφλν απάληεζεο θαηά ηελ
παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ αληηθεηκέλνπ παξαηεξήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 1, 2, 5, 6,
8, 9 αχμεζε ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο απφ ην δεχηεξν (βαζηθή θάζε) ζην ηξίην κέξνο
ηνπ πεηξάκαηνο(πεηξακαηηθή θάζε). Ο ρξφλνο απάληεζεο παξέκεηλε ζηαζεξφο απφ ην
δεχηεξν ζην ηξίην κέξνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 3 θαη 10. Αληίζεηα, ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο 4, 7 θαη 11 ν ρξφλνο απάληεζεο κεηψζεθε απφ ηελ βαζηθή ζηελ
πεηξακαηηθή θάζε.
Όζσλ αθνξά ην ρξφλν απάληεζεο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ δεχηεξνπ
αληηθεηκέλνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ ην Γξάθεκα 3Σ πσο ν ρξφλνο απάληεζεο
κεηψζεθε ζεκαληηθά απφ ην δεχηεξν(βαζηθή θάζε) ζην ηξίην κέξνο(πεηξακαηηθή
θάζε), δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα
απαληήζνπλ εληφο 0,75 sec.
Όζσλ αθνξά ην ιάζε ρξφλνπ θαη ηα ιάζε επίδνζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ
Πίλαθα 2Σ παξαηεξείηαη πσο φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα ιάζε ρξφλνπ ηφζν ιηγφηεξα
είλαη ηα ιάζε επίδνζεο θαη ην αληίζηξνθν. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα
ηνπ Πίλαθα 3Σ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
ιαζψλ ρξφλνπ θαη ησλ ιαζψλ επίδνζεο, r(11) = - 0.701, p = .005.
Όζσλ αθνξά ηελ επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή
κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ ην δεχηεξν(βαζηθή θάζε) ζην
ηξίην κέξνο(πεηξακαηηθή θάζε). Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5Σ ν κέζνο φξνο φισλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δεχηεξν κέξνο ήηαλ 75% θαη έπεζε ζην 60,82% ζην ηξίην
κέξνο. Παξφια απηά ζε θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο ε επίδνζε παξέκεηλε ζηαζεξή ή θαη
βειηηψζεθε απφ ηε βαζηθή ζηελ πεηξακαηηθή θάζε. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζηνλ
ζπκκεηέρσλ 1 ην πνζνζηφ παξέκεηλε ζηαζεξφ ζην 75%, ελψ ζηνλ ζπκκεηέρνληα 3 ην
πνζνζηφ αλέβεθε απφ 69% πνπ ήηαλ ζην δεχηεξν κέξνο ζε 75% ζην ηξίην κέξνο ηνπ
πεηξάκαηνο (Πίλαθαο 4Σ).
Γξάθεκα 1Σ
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ "Όηαν είζαι έηοιμος
πάηηζε ηο πλήκηρο ENTER¨

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

5000
4000
1o Μέρος

3000

2ο Μέρος

2000

3ο Μέρος

1000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σσμμεηέτονηες
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Γξάθεκα 2Σ

Χρόνος απάνηηζης(msec)

Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζία ηοσ πρώηοσ ερεθίζμαηος
14000
12000
10000

1o Μέρος

8000

2ο Μέρος

6000

3ο Μέρος

4000
2000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σσμμεηέτονηες

Γξάθεκα 3Σ

Χρόνος απάνηηζης(msec)

Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζία ηοσ δεύηεροσ ανηικειμένοσ
8000
7000
6000
5000

1o Μέρος
2ο Μέρος

4000
3000
2000

3ο Μέρος

1000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σσμμεηέτονηες

Πίλαθαο 2Σ. Απιθμόρ λαθών σπόνος και επίδοζηρ
πκκεηέρνληεο
Λάζε ρξόλνπ
2
1
2
2
2
3
10
4
3
5
2
6
5
7
15
8
13
9
3
10
11
11
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Λάζε επίδνζεο
6
16
6
3
10
15
8
2
3
4
1
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Πίλαθαο 3Σ
Correlations
Λάθη τρόνοσ
Pearson Correlation
Λάθη τρόνοσ

1

-,701

Sig. (2-tailed)

*

,016

N
Pearson Correlation
Λάθη επίδοζης

Λάθη επίδοζης

11

11

*

1

-,701

Sig. (2-tailed)

,016

N

11

11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Πίλαθαο 4Σ. Ποζοζηό ζωζηών απανηήζεων ζε κάθε μέπορ ηος πειπάμαηορ
πκκεηέρσλ
1ν Μέξνο
2ν Μέξνο
3ν Μέξνο
1
83%
75%
75%
2
83%
78%
44%
3
83%
69%
75%
4
83%
78%
59%
5
50%
72%
59%
6
67%
66%
47%
7
83%
75%
59%
8
67%
84%
46%
9
67%
78%
50%
10
100%
78%
78%
11
67%
72%
63%
Πίλαθαο 5Σ
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

2o Μέρος

11

66

84

75,00

5,020

3ο Μέρος

11

44

78

60,82

12,230

Valid N (listwise)

11
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πδήηεζε
Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πεηξάκαηνο 4 ζε ζπλδπαζκφ κε απηά ηνπ
πξνεγνχκελνπ πεηξάκαηνο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ ππφζεζε πσο ν απμεκέλνο
έιεγρνο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ηηκσξία. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε πσο ν
έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ εηνηκφηεηαο ηνπ εαπηνχ απμήζεθε ζηνπο ηειεηνκαλείο, ελψ
ζηνπο κε ηειεηνκαλείο παξέκεηλε ζηαζεξφο απφ ηε βαζηθή ζηελ πεηξακαηηθή
θάζε(Γηάγξακκα 1Ε). Απηφ ην εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ
Πεηξάκαηνο 3, φπνπ ν ρξφλνο ειέγρνπ ηνπ επηπέδνπ εηνηκφηεηαο ηνπ εαπηνχ ησλ κε
ηειεηνκαλψλ κεηψζεθε ζηελ πεηξακαηηθή θάζε. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή πηζαλψο
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην Πείξακα 4 εθαξκφδεηαη πεξηζζφηεξε ηηκσξία,
δεδνκέλνπ φηη ηηκσξείηαη αθφκα θαη ν απμεκέλνο έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ νκνηφηεηαο
ηνπ κεγέζνπο ησλ δχν αληηθεηκέλσλ. Έηζη, θαίλεηαη πσο ηα εξεζίζκαηα ηνπ ειέγρνπ
ηνπ επηπέδνπ εηνηκφηεηαο ηνπ εαπηνχ ιεηηνπξγνχλ σο ζήκαηα αζθάιεηαο ηφζν γηα
ηνπο ηειεηνκαλείο φζν θαη γηα ηνπο κε ηειεηνκαλείο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ έιεγρν
πνπ δελ ηηκσξείηαη.
Όζσλ αθνξά ηνλ ρξφλν απάληεζεο(ειέγρνπ) θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ
πξψηνπ αληηθεηκέλνπ, παξαηεξήζεθε φπσο αθξηβψο θαη ζην Πείξακα 3 αχμεζε ηνπ
ειέγρνπ γηα ηνπο ηειεηνκαλείο ζηελ πεηξακαηηθή θάζε, ελψ ν ρξφλνο ειέγρνπ γηα
ηνπο κε ηειεηνκαλείο κεηψζεθε(Γηάγξακκα 2Ε).Σα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη
ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε καο πσο ηα εξεζίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ σο
ζήκαηα αζθάιεηαο ζε ζπλζήθεο φπνπ νη ιαλζαζκέλεο-κε ηέιεηεο δξάζεηο
ηηκσξνχληαη. Ζ επίδξαζε απηή εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηνπο ηειεηνκαλείο πηζαλψο
εμαηηίαο ελφο ηζηνξηθνχ απμεκέλεο ηηκσξίαο φηαλ εμέθεξαλ κηα ιαλζαζκέλε θξίζε.
Αληηζέησο, νη κε ηειεηνκαλείο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηελ ηηκσξία θαη
παξαηεξείηαη πηζαλψο ε επίδξαζε ηεο εμάζθεζεο κε ην έξγν θαη γηα ηνχην ην ιφγν
γίλεηαη νξαηή ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ
ζπκκεηερφλησλ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αμηφπηζηεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ
ηνπ επηπέδνπ ηειεηνκαλίαο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηηκσξίαο, εληνχηνηο επξήκαηα
πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε πσο ε ηειεηνκαλία φπσο θαη
άιιεο ςπρνπαζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην ηζηνξηθφ
ηηκσξίαο(Αγγειάθεο θαη Μέιινλ, 2011).
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ρξφλνπ απάληεζεο(ειέγρνπ) θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ
δεχηεξνπ αληηθεηκέλνπ, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα απαληήζνπλ κέζα ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, καο πξνζθέξνπλ θάπνηα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα
γηα ηε θχζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηειεηνκαλίαο πνπ κειεηάκε. πγθεθξηκέλα,
παξαηεξνχκε πσο ππάξρνπλ δχν ηάζεηο ζηνπο ηειεηνκαλείο ζπκκεηέρνληεο.
Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ παξά ηελ επηβνιή ηηκσξίαο ζηελ πεηξακαηηθή θάζε
ζπλερίδνπλ λα ειέγρνπλ φπσο έθαλαλ θαη ζηε βαζηθή θάζε θαη εθείλνη πνπ
πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηνλ έιεγρν απνθεχγνληαο ζπζηεκαηηθά ηελ ηηκσξία(Πίλαθαο
2Ε). Γηα ηνπο πξψηνπο κηα πηζαλή εξκελεία αθνξά ην γεγνλφο πσο κπνξεί ην
καθξνρξφλην θαη σο εθ ηνχηνπ εδξαησκέλν ηζηνξηθφ ειέγρνπ λα είλαη ηφζν ηζρπξφ κε
απνηέιεζκα ε κεηαβιεηή ηνπ πεηξάκαηνο λα κελ αζθεί θακία επίδξαζε. Γειαδή ηα
εξεζίζκαηα ηνπ ειέγρνπ είλαη γηα απηνχο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηφζν εληζρπηηθά πνπ
αθφκα θαη φηαλ ηηκσξνχληαη δελ ράλνπλ ηελ εληζρπηηθή ηνπο δχλακε, φπσο δειαδή
θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο πνπ ελψ ηηκσξνχληαη ζπλερίδνπλ
λα ζπκβαίλνπλ, θαζψο παξάιιεια εληζρχνληαη(π.ρ. θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνφι
θ.α.). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην γεγνλφο πσο ππάξρνπλ ηειεηνκαλείο πνπ ζηακαηνχλ λα
ειέγρνπλ φηαλ ν έιεγρνο ηηκσξείηαη, επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε πσο ηα εξεζίζκαηα
ηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά σο ζήκαηα αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξνπλ
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αλαθνχθηζε δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο απνηειεί ζπλήζσο κηα δξάζε αζπκβίβαζηε κε
ηηκσξεκέλεο κνξθέο δξάζεσλ. Έηζη, γηα ηνπο παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο πνπ
ζηακαηνχλ λα ειέγρνπλ ζηελ πεηξακαηηθή θάζε, πηζαλψο ηα εξεζίζκαηα ηνπ ειέγρνπ
λα έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ζήκαηα αζθάιεηαο θαη ιφγσ ηεο ζπζρέηηζεο ηνπο κε
ηνλ ηηκσξεηηθφ ήρν θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ λα ιεηηνπξγνχλ σο πξνεηδνπνηεηηθά
ζήκαηα, δειαδή αξλεηηθνί εληζρπηέο πνπ ρξίδνπλ ηεξκαηηζκνχ.
Γξάθεκα 1Ε

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ "Όηαν
είζαι έηοιμος πάηηζε ηο πλήκηρο ENTER":Σύγκριζη
ηελειομανών και μη ηελειομανών
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Μη τελειομανείς
Τελειομανείς

1

2

3

Μέρος ηοσ πειράμαηος

εκείσζε: 1ν κέξνο-δνθηκαζηηθή θάζε, 2ν κέξνο- βαζηθή θάζε, 3ν κέξνοπεηξακαηηθή θάζε.
Γξάθεκα 2Ε
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ πρώηοσ
ανηικειμένοσ:Σύγκριζη ηελειομανών και μη ηελειομανών

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

5000
4000
3000

Μη τελειομανείς

2000

Τελειομανείς

1000
0
1

2

3

Μέρος ηοσ πειράμαηος
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Γξάθεκα 3Ε
Χρόνος απάνηηζης καηά ηην παροσζίαζη ηοσ δεύηεροσ
ανηικειμένοσ:Σύγκριζη ηελειομανών και μη ηελειομανών

Χρόνος
απάνηηζης(msec)

2000
1500
Μη τελειομανείς

1000

Τελειομανείς

500
0
1

2

3

Μέρος ηοσ πειράμαηος

Πίλαθαο 1Ε. Πνζνζηφ ζσζηψλ ζε θάζε κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο: χγθξηζε
ηειεηνκαλψλ θαη κε ηειεηνκαλψλ.
Με ηειεηνκαλείο
Σειεηνκαλείο
83%
73%
1
74%
75%
2
64%
57%
3
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Γεληθή πδήηεζε
Σα πξναλαθεξζέληα πεηξάκαηα αλέδεημαλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηεο ηηκσξίαο
ζηελ ζπκπεξηθνξά αηφκσλ κε πςειά επίπεδα ηειεηνκαλίαο, ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα
FMPS. πγθεθξηκέλα, απνδείρζεθε πεηξακαηηθά ε ζρέζε ηεο ηηκσξίαο κε ηνλ έιεγρν
ζηνλ νπνίνλ πξνβαίλνπλ νη ηειεηνκαλείο. Ο έιεγρνο είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ
πξνθχπηεη νπζηαζηηθά κέζσ ηεο ηηκσξίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ-κε ηέιεησλ απαληήζεσλ,
δεδνκέλνπ πσο απνηειεί ζπλήζσο κηα δξάζε αζπκβίβαζηε κε ηηο ηηκσξεκέλεο
κνξθέο δξάζεο, κε απνηέιεζκα ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ λα πξνθαινχλ
αλαθνχθηζε ζην άηνκν ιεηηνπξγψληαο έηζη σο ζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα(ζήκαηα
αζθάιεηαο). Όηαλ φκσο ν έιεγρνο ηηκσξείηαη, φπσο ζην Πείξακα 4, θάπνηνη απφ ηνπο
ηειεηνκαλείο ζπκκεηέρνληεο παχνπλ λα ειέγρνπλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο ν
έιεγρνο δελ απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ ηειεηνκαλψλ, φπσο ηζρπξίδνληαη πνιιά δηαγλσζηηθά εξγαιεία,
αιιά απνηειεί κηα ζπκπεξηθνξά απφιπηα πξνζαξκνζκέλε κε βάζε ην ηζηνξηθφ ηνπ
αηφκνπ, κε ηελ έλλνηα πσο δε ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηθεξζεί δηαθνξεηηθά δεδνκέλνπ
ησλ ζπλζεθψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δειαδή, ηα εξεζίζκαηα ηνπ ειέγρνπ
ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο(πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα) πνπ ρξήδνπλ
ηεξκαηηζκνχ.
Σα παξαπάλσ επξήκαηα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ζπκπεξηθνξέο πνπ
ζεσξνχληαη δπζιεηηνπξγηθέο, φπσο ν απμεκέλνο έιεγρνο, ππαθνχλ ζε θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο θαη βαζίδνληαη ζην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ, κε απνηέιεζκα αλ αιιάμνπλ
νη ζπλαξηήζεηο ελίζρπζεο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ λα είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ
δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο αζθαιψο ε
ηηκσξία δελ είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο γηα ην ρεηξηζκφ ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρνπλ
εκθαληζηεί ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο ηξφπνο απνθπγήο άζρεκσλ γεγνλφησλ.
Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεηνκαλψλ φπσο ν απμεκέλνο έιεγρνο θαη ε ζέζπηζε πςειψλ
ζηφρσλ δελ είλαη απαξαίηεηα βιαβεξά γηα ην άηνκν. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη φηαλ
απηέο νη ζπκπεξηθνξέο εκθαλίδνληαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ θαη ζε πεξηζηάζεηο πνπ
δελ είλαη απαξαίηεηεο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα ην ρεηξηζκφ απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ,
ζχκθσλα κε ηελ Πεηξακαηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο πκπεξηθνξάο είλαη
απηφο ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο ησλ επηζπκεηψλ κνξθψλ δξάζεσλ. Έηζη, κηα
ζεξαπεπηηθή πξφηαζε πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ζρεηηθά κε
ηελ ηειεηνκαλία αθνξά ηε δηαθνξηθή ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζέζπηζεο πςειψλ
ζηφρσλ ζε πεξηζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο θαη θπζηθά ην
ηεξκαηηζκφ ηεο επηβνιήο ηηκσξίαο.
Ζ παξνχζα έξεπλα δεδνκέλνπ πσο απνηειεί κηα πξσηφηππε πξνζπάζεηα γηα
ηελ πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηεο ηειεηνκαλίαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ ηηκσξία
αζθαιψο ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ρξήδεη βειηίσζεο. Έηζη,
απαηηνχληαη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα κπνξνχλ λα
γεληθεπηνχλ κε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Έλαο ζνβαξφο
πεξηνξηζκφο πνπ αθνξά ην πεξηνξηζκέλν δείγκα είλαη ην γεγνλφο πσο νπζηαζηηθά ε
δηαθνξνπνίεζε πνπ έγηλε αλάκεζα ζηνπο ηειεηνκαλείο θαη ηνπο κε ηειεηνκαλείο
αθνξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα νκαδνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν
ηειεηνκαλψλ. Δπίζεο, ρξήζηκν ζα ήηαλ ζε κηα επφκελε εθδνρή ηνπ πεηξάκαηνο λα
ρξεζηκνπνηνχληαλ κεηξήζεηο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ ζα καο έδηλαλ πηζαλψο αθφκα κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ
ησλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο.
Καηαιήγνληαο, παξφιν πνπ θάπνηνη εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ δε ζα
ζπκθσλνχζαλ κε ηηο ζέζεηο καο γηα ηε κε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηηκσξίαο θαη ηε ζρέζε
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ηεο κε ηελ ηειεηνκαλία, φινη πηζαλφηαηα ζα ζπκθσλνχζαλ πσο ην «θπλήγη» ηεο
ηειεηφηεηαο κνηάδεη γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ σο έλαο θνηλσληθά επηζπκεηφο ζηφρνο,
θαη είλαη αθξηβψο απηή ε αληίιεςε γηα ηα νθέιε ηεο ηειεηφηεηαο πνπ εληζρχεη απηνχ
ηνπ είδνπο ηξφπνπ δσήο. Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε πσο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
αλζξψπσλ πνπ αλαδεηνχλ ηελ ηειεηφηεηα πηζηεχνπλ πσο είλαη έλαο ειθπζηηθφο
ζηφρνο, θαη φηη αλ ε ηειεηφηεηα επηηεπρζεί, απηφ ζα αιιάμεη ηε δσή ηνπο κε έλα
ζεηηθφ ηξφπν. Γπζηπρψο, πνιινί άλζξσπνη πνπ μεθηλνχλ ηε δσή ηνπο κε θαιέο
πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ηη πηζηεχνπλ πσο είλαη ην πγηέο θπλήγη ηεο ηειεηφηεηαο
θαηαιήγνπλ λα αλαθαιχπηνπλ πσο θαλείο δελ έρεη ηελ ηέιεηα δσή θαη πσο ε ηέιεηα
επίδνζε δελ εγγπάηαη ηελ επηπρία. χκθσλα κε ηελ άπνςή καο, νη αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο ηεο ηειεηνκαλίαο μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηα πηζαλά ζεηηθά νθέιε, θαη πσο ην
αηέξκνλν θπλήγη ηεο ηειεηφηεηαο κπνξεί ηειηθά λα απνδεηρζεί κηα «ζπληαγή»
θαηαζηξνθήο, ηφζν γηα ην ίδην ην άηνκν φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Έηζη, ινηπφλ,
εάλ ξπζκίζνπκε ηηο ζπλζήθεο κε ζεηηθή ελίζρπζε, ηφηε ζα έρνπκε κηα θνηλσλία κε
άηνκα πνπ ζα δνπλ «ηέιεηα», ρσξίο ζηνηρεία ςπρνπαζνινγίαο, απφηνθα ηεο ηηκσξίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Οδεγίεο Protest
Πξηλ απφ θάζε δνθηκαζία ζα ζνπ παξνπζηάδεηαη ην θείκελν «Όηαλ είζαη έηνηκνο
πάηεζε ην πιήθηξν ENTER». Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ENTER ζα ζνπ
παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλα αληηθείκελν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκείο.
ηφρνο ζνπ είλαη λα ην κειεηήζεηο σο πξνο ην κέγεζφο ηνπ. Αθνπ ην κειεηήζεηο
πάηεζε ην πιήθηξν SPACE. Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ SPACE ζα ζνπ
παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλαο ζηαπξφο ζην θέληξν ηεο νζφλεο γηα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δπν παξνπζηάδεηαη έλα δεχηεξν αληηθείκελν, γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκείο. ηφρνο ζνπ είλαη λα απνθαζίζεηο αλ ηα δπν αληηθείκελα
ήηαλ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Πάηεζε ην πιήθηξν 1 αλ ήηαλ ίδηνπ ή ην
πιήθηξν 3 αλ ήηαλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Πάηεζε ην πιήθηξν ENTER γηα λα
μεθηλήζεηο.
Οδεγίεο Έξεπλαο 1 θαη Έξεπλαο 2
Πείξακα κε ηηκσξίαο ηνπ ρξόλνπ απάληεζεο
Πξώην κέξνο
Σν πείξακα απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, πξηλ απφ θάζε δνθηκαζία ζα
ζνπ παξνπζηάδεηαη ην θείκελν «Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν EΝΣΔR».
Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ENTER ζα ζνπ παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλα
αληηθείκελν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκείο. ηφρνο ζνπ είλαη λα ην κειεηήζεηο
σο πξνο ην κέγεζφο ηνπ. Αθνχ ην κειεηήζεηο πάηεζε ην πιήθηξν SPACE. Μεηά ην
πάηεκα ηνπ πιήηξνπ SPACE ζα ζνπ παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλαο ζηαπξφο ζην
θέληξν ηεο νζφλεο, γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζνπ
παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλα δεχηεξν αληηθείκελν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
επηζπκείο. ηφρνο ζνπ είλαη λα απνθαζίζεηο αλ ηα δχν αληηθείκελα ήηαλ ίδηνπ ή
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Πάηεζε ην πιήθηξν 1 αλ ήηαλ ίδηνπ ή ην πιήθηξν 3 αλ ήηαλ
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Πάηεζε ην πιήθηξν ΔΝΣΔR γηα λα μεθηλήζεηο.
Γεύηεξν κέξνο
Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ίδην κε ην πξψην. Έηζη,
πξηλ απφ θάζε δνθηκαζία ζα ζνπ παξνπζηάδεηαη ην θείκελν «Όηαλ είζαη έηνηκνο
πάηεζε ην πιήθηξν ENTER». Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ΔΝΣΔR ζα ζνπ
παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλα αληηθείκελν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκείο.
ηφρνο ζνπ είλαη λα ην κειεηήζεηο σο πξνο ην κέγεζφο ηνπ. Αθνχ ην κειεηήζεηο
πάηεζε ην πιήθηξν SPACE. Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ SPACE ζα ζνπ
παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλαο ζηαπξφο ζην θέληξν ηεο νζφλεο, γηα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζνπ παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλα δεχηεξν αληηθείκελν,
γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκείο. ηφρνο ζνπ είλαη λα απνθαζίζεηο αλ ηα δχν
αληηθείκελα ήηαλ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Πάηεζε ην πιήθηξν 1 αλ ήηαλ
ίδηνπ ή ην πιήθηξν 3 αλ ήηαλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. ΠΡΟΟΥΖ! ε απηφ ην κέξνο
ηνπ πεηξάκαηνο ππάξρεη κηα δηαθνξά. Ζ πιεξνθφξεζε γηα ην αλ ε απάληεζε ζνπ
είλαη ζσζηή ή ιάζνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ ΖΥΟ(δηαθνξεηηθφ γηα ηηο ζσζηέο θαη
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ηηο ιάζνο απαληήζεηο) θαη απφ ην ΠΟΟΣΟ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ. Πάηεζε ην
πιήθηξν ΔΝΣΔR γηα λα μεθηλήζεηο.
Πείξακα ηηκσξίαο ηνπ ρξόλνπ απάληεζεο
Πξώην κέξνο
Σν πείξακα απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, πξηλ απφ θάζε δνθηκαζία ζα
ζνπ παξνπζηάδεηαη ην θείκελν «Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηεζε ην πιήθηξν EΝΣΔR».
Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ENTER ζα ζνπ παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλα
αληηθείκελν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκείο. ηφρνο ζνπ είλαη λα ην κειεηήζεηο
σο πξνο ην κέγεζφο ηνπ. Αθνχ ην κειεηήζεηο πάηεζε ην πιήθηξν SPACE. Μεηά ην
πάηεκα ηνπ πιήηξνπ SPACE ζα ζνπ παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλαο ζηαπξφο ζην
θέληξν ηεο νζφλεο, γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζνπ
παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλα δεχηεξν αληηθείκελν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
επηζπκείο. ηφρνο ζνπ είλαη λα απνθαζίζεηο αλ ηα δχν αληηθείκελα ήηαλ ίδηνπ ή
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Πάηεζε ην πιήθηξν 1 αλ ήηαλ ίδηνπ ή ην πιήθηξν 3 αλ ήηαλ
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Πάηεζε ην πιήθηξν ΔΝΣΔR γηα λα μεθηλήζεηο.
Γεύηεξν κέξνο
Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ίδην κε ην πξψην. Έηζη,
πξηλ απφ θάζε δνθηκαζία ζα ζνπ παξνπζηάδεηαη ην θείκελν «Όηαλ είζαη έηνηκνο
πάηεζε ην πιήθηξν ENTER». Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ΔΝΣΔR ζα ζνπ
παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλα αληηθείκελν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκείο.
ηφρνο ζνπ είλαη λα ην κειεηήζεηο σο πξνο ην κέγεζφο ηνπ. Αθνχ ην κειεηήζεηο
πάηεζε ην πιήθηξν SPACE. Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ SPACE ζα ζνπ
παξνπζηάδεηαη απηφκαηα έλαο ζηαπξφο ζην θέληξν ηεο νζφλεο, γηα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Όκσο ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο ππάξρνπλ δχν δηαθνξέο. Πξψηνλ,
ε πιεξνθφξεζε γηα ην αλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή ή ιάζνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ
ΖΥΟ(δηαθνξεηηθφ γηα ηηο ζσζηέο θαη ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο) θαη απφ ην
ΠΟΟΣΟ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ. ΠΡΟΟΥΖ: ε απηφ ην κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο
ην δεχηεξν αληηθείκελν ζα παξνπζηάδεηαη γηα ιίγα κφλν δεπηεξφιεπηα θαη ε κε
απάληεζε εληφο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζα ζεσξείηαη ΛΑΘΟ θαη ζα έρεη
σο ζπλέπεηα ηελ ΜΔΗΧΖ ηνπ πνζνζηνχ. ηφρνο ζνπ είλαη λα απνθαζίζεηο αλ ηα δχν
αληηθείκελα ήηαλ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Πάηεζε ην πιήθηξν 1 αλ ήηαλ ίδηνπ
ή ην πιήθηξν 3 αλ ήηαλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Πάηεζε ην πιήθηξν ΔΝΣΔR γηα λα
μεθηλήζεηο.
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